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- Hapro 1 là dung dịch hợp chất vô cơ đặc biệt, không chứa ion clo.
- Hapro 1 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM C 309, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C 
390 loại 1 phần A.

Mô tả sản phẩm

Công dụng

- Thúc đẩy quá trình thủy hóa và phát triển cường độ bê tông.
- Triệt tiêu sự hình thành vết nứt.
- Giảm sự co ngót của bê mặt bê tông.
- Làm cho mặt bê tông cứng sau 20 giờ.
- Không làm ảnh hưởng đến độ bám dính của các lớp hoàn thiện khác lên bê 
mặt bê tông.

- Dùng cho đường cao tốc, đường băng cần đạt hiệu quả bảo dưỡng cao.
- Thích hợp thi công bê tông có diện tích bề mặt lớn đòi hỏi bề mặt đẹp.
- Đặc biệt thích hợp khi thi công bê tông trong điều kiện nắng nóng, khí hậu 
hanh khô hoặc có gió lớn.
- Được sử dụng ở những nơi mà chất bảo dưỡng gốc hữu cơ không thích hợp.

Sử dụng

HAPRO 1
Chất bảo dưỡng bê tông

Thông số kỹ thuật
Ngoại quan    Dạng lỏng.  
Màu sắc    Trong suốt, không màu.
Tỉ trọng    1,1g/cm3
Đóng gói    5, 20, 200 lít/1 thùng.
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Cách dùng

Bảo quản
- Cất giữ nơi khô ráo, thoáng mát.
- Hạn sử dụng: 24 tháng từ ngày sản xuất.

- Phun một lớp mỏng Hapro 1 lên bề mặt bê tông ngay sau khi đổ xong và hoàn thiện.
- Phun Hapro 1 tạo một lớp phủ đều sau khi đã trộn bê tông 45 - 60 phút.
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước.
- Trường hợp gió to hoặc nắng nóng, có thể áp dụng đồng thời cùng với các tấm phủ 
polyme trên bề mặt bê tông.
- Lượng dùng: Sử dụng 0,1 - 0,2 lít/1m2 bề mặt.
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