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Bột tách đá CRACKPOW là giải pháp tốt nhất

  
  

Bột tách đá CRACKPOW là  vật liệu tách phá đá không nổ, khác hoàn toàn các vật liệu tách
phá đập  vụn phổ biến như thuốc nổ và các vật liệu nguy hiểm khác. Bột tách đá  CRACKPOW 
không tạo ra tiếng nổ, không tạo sóng xung kích, không làm đá  văng, không gây chấn động,
không có bụi và khí độc gây ô nhiễm môi  trường.

  

  

Bột tách đá CRACKPOW  tiện hơn khi sử dụng các loại thuốc nổ trong tách phá đá hoặc cấu
kiện  bê tông, nhất là ở những nơi chật hẹp bị hạn chế bởi vấn đề đảm bảo an  toàn, chống ô
nhiễm môi trường và đòi hỏi phải có giấy phép đặc biệt của  cơ quan có thẩm quyền. 
Bột tách đá CRACKPOW
là giải pháp thay thế.
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Khi Bột tách đá CRACKPOW  trộn với một lượng nước thích hợp tạo thành vữa đổ vào lỗ
khoan đã  khoan trước đó trên khối đá hoặc cấu kiện bê tông cần tách phá,
Bột tách đá CRACKPOW
sẽ dần đông cứng và trương nở tạo áp lực đẩy sinh ra hệ thống các đường nứt tách phá đá và
bê tông.

  

  

Bột pha bê tông bằng lực trương nở trên cơ sở phản ứng thuỷ hoá, không  gây nguy hiểm như
thuốc nổ mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao do giảm  số mét dài khoan nhờ khoảng cách bố
trí các lỗ khoan tăng lên 2, 3 lần  so với dùng phương pháp nổ nước.

  

  

Đặc biệt, với khai thác đá khối:

  

  

- Sử dụng thuốc nổ thông thường đá rất dễ bị nứt vỡ, thủ tục khó khăn, nguy hiểm tính mạng, ô
nhiễm môi trường…

  

  

- Dùng phương pháp thủ công bằng tay (đục, đẽo, nêm…) tốn thời gian, tốn sức lao động, hiệu
quả không cao….
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– Dùng máy móc, dây cắt kim cương ngay tại mỏ chi phí cao, cồng kềnh, nhanh bị mòn với
những mỏ đá cứng…

  

  

Bột tách đá Crackpow sử  dụng đơn giản, nhanh gọn, dễ dàng, không mất nhiều thời gian
đào tạo,  huấn luyện, không cần đầu tư thiết bị máy móc phụ trợ khai thác đồng  thời an toàn
không làm khối đá nứt vỡ hoặc rạn tế vi, có thể khai thác  được những khối đá lớn, nâng cao
hiệu quả và chất lượng đá khối được  khai thác.

  

  

Bột tách đá Crackpow có thể dùng trong khai thác đá khối (đá hoa cương,  đá cẩm thạch,…),
thanh thải, phá vỡ vật cản bằng đá, bê tông, bê tông  cốt thép, gạch,… ở các công trình xây
dựng hoặc cải tạo.

  

Thông tin Liên hệ sản phẩm Bột tách đá CRACKPOW

  

  

Vu Ngoc Lan 0988718515

  

Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thạch An là công ty duy nhất sản xuất bột tách đá
Crackpow tai VN, bot no tach da , Bột nở tách đá Crackpow , bot pha da , bot tach da , BỘT
TÁCH ĐÁ CRACKPOW
, 
công ty bán bột nở tách đá
, 
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