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There are no translations available.

  

  

  

BỘT TÁCH ĐÁ CRACKPOW

  

(Bột tách đá an toàn và bảo vệ môi trường)

  

· Thông tin sản phẩm:

  

- Dùng trong khai thác đá tự nhiên

  

- Giá sản phẩm: 10.000 vnd/kg

  

- Xuất sứ: Việt Nam (do công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thạch An sản xuất)
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- Đóng gói: Trong thùng carton, mỗi thùng 4 túi x 5kg/túi hút chân không

  

- Thông tin thêm: liên hệ 0988718515 hoặc 0906513788 (Mr Lân)

  

· Mô tả chi tiết:

  

Bột tách đá CRACKPOW  là vật liệu tách đá an toàn và bảo vệ môi trường. Sản phẩm đã đăng
ký sáng chế và nhãn hiệu được bảo hộ của cục sở hữu trí tuệ 

  

Thành phần: gồm các hóa chất không độc hại

  

        

CaO+MgO

  

SiO 2

  

Al 2 O 3

  

Fe 2 O 3

  

SiO 3

  

Hóa chất khác
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83-95%

  

1.5-8%

  

0.3-5%

  

0.2-2.5%

  

0.1-1%

  

1-4%

  
      

  

Nguyên lý làm việc:

  

Khi trộn bột tách đá CRACKPOW  với nước sẽ tạo ra phản ứng thủy hóa. Vữa sẽ dần đông
cứng và trương  nở. Nếu vữa nạp vào lỗ khoan, quá trình trương nở sẽ tạo lực tác dụng  lên
thành lỗ với áp suất trên 300kg/cm 2 trong vòng 24h đầu (
Mỗi lỗ khoan đường kính 40mm, sâu 1m nạp vữa khi đạt áp suất trương nở 300kg/cm
2

sẽ tạo lực đẩy về 2 phía một tổng lực trên 240 tấn). Áp suất trương nở còn tiếp tục tăng và đạt
kich cỡ 600kg/cm
2

sau 5 ngày. Khối đá hoặc bê tông có mạng lỗ khoan nạp vữa bị lực đẩy của áp suất trương nở
sẽ bị tách phá theo mặt cắt đã định.
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An toàn và bảo vệ môi trường:

  

Không  gây tiếng nổ, không tạo sóng xung kích, không tạo mảnh văng, không gây  chấn động,
không có bụi, khí độc và chất thải gây ô nhiễm môi trường.

  

Hiệu quả và khác biệt: 

  

- Hiệu quả kinh  tế cao nhờ giảm số m dài khoan do khoảng cách các lỗ khoan được tăng  lên 3
lần so với phương pháp nổ nước. Tỷ lệ sản phẩm thu hồi lớn vì đá  không bị nứt vỡ hoặc rạn tế
vi.

  

- Bột tách đá CRACKPOW  thuộc loại bột tác động nhanh, đạt thời gian tách đá sau khi nạp
vữa  trong vòng 4-20h nhờ đa dạng hóa các loại bột và phương pháp sản xuất  bột theo từng
tháng trong năm nên phù hợp với nhiệt độ môi trường sử  dụng:

  

          

Loại sản phẩm

  

Tên   gọi

  

Nhiệt   độ sử dụng

  
    

CR-1
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Bột   mùa hè

  

20 o C-35 o C

  
    

CR-1+

  

Bột   chuyển mùa

  

15 o C-30 o C

  
    

CR-2

  

Bột   mùa đông

  

10 o C-25 o C

  
        

- Giá thành sử dụng bột  tách đá  CRACKPOW  thấp hơn trên 20% và lượng bột CRACKPOW
tiêu tốn trong khai thác 1m 3 đá ít hơn cỡ 10%
so với các loại bột cùng loại có trên thị trường

  

- Lĩnh  vực sử dụng: Dùng trong khai thác đá tự nhiên ( đá hoa cương, đá cẩm  thạch...), phá dỡ
vật cản bằng đá, bê-tông cốt thép, đào mương, hầm....
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· Hướng dẫn sử dụng:

  

Theo hướng dẫn sử dụng trong thùng hộp sản phẩm

  

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  

Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thạch An

  

Địa chỉ: +Hà Nội: 11/132 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội

  

+HCM: 87/7F Phường Tân Thuận Đông Quận 7

  

Điện thoai: 0438371467. 0988718515. 0906513788.

  

FAX: 84-437920737

  

Email: thachan@thachan.com

  

  

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
, 

 6 / 7

mailto:thachan@thachanchem.com
http://bottachda.com/tag/bot-no-tach-da
http://bottachda.com/tag/bot-no-tach-da-crackpow
http://bottachda.com/tag/bot-pha-da
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-1
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-crackpow
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-crackpow


BỘT TÁCH ĐÁ CRACKPOW

Written by THACH AN
Monday, 16 August 2010 17:34 - Last Updated Thursday, 28 March 2013 11:34

công ty bán bột nở tách đá
, 
gia ban bot tach da
, 
huong dan su dung bot tach da
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