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Concrete Construção

Concreto é um material de construção forte e barato quando for corretamente
preparada e usado. Esta introdução explica a importância de uma mistura boa e
descreve os materiais usados na mistura. Seguindo isto são entradas em:

Calculating quantias de materiais para concreto
Mixing concreto através de máquina ou à mão
Testing misturas concretas
Making formas para concreto

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Concrete Construção
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Placing concreto em formas
Curing concreto
Making concreto de rápido-colocação
fontes Úteis de informação em concreto

Concreto é feito combinando as próprias proporções de cimento, molhe, multa
agregado (areia), e agregado grosso (pedregulho). Uma reação química,
hidratação, objetos pegados colocam entre a água e cimenta, enquanto fazendo o
concreto endurecer ou fixar rapidamente no princípio, então mais lentamente em
cima de um período longo de tempo.

Importância de uma Mistura Boa

Depois que concreto fixou, não há nenhum teste non-destrutivo simples para
descobrir como forte é. Então, o inteiro responsabilidade por fazer concreto tão
forte quanto um trabalho particular demandas descansam com o supervisor e as
pessoas que preparam, meça, e misture os ingredientes, os coloque nas formas, e
relógio em cima do concreto enquanto endurece.

O fator mais importante em fazendo concreto forte é o quantia de água usou.
Novatos é provável para usar muito. Em geral, o mais baixo a relação de molhe para
cimentar, o mais forte o concreto será. &ltveja; figura 1>

O próprio proporcionar de todos os materiais é essencial. A seção em " Calcular
Quantias de Materiais para Concreto " provêem a informação necessária.

Agregados: Pedregulho e Areia

Fazer concreto forte, o agregado grosso (pedregulho) e agregado bom (areia)
tenha que ser o tamanho certo, tenha que ter a forma certa, e tenha que classificar
corretamente.

Tamanhos de agregado grossos podem variar de 0.5cm (1/4 ") para 4 ou 5cm (1
1/2 " ou 2 ") em diâmetro. O tamanho de máximo depende da natureza do trabalho.
Em geral o partículas maiores não deveriam ser mais que um-quarto as densidades
do menor dimensão da seção. Areia pode variar de tamanhos menor que 0.5cm
até, mas não incluindo, material de silty.

Muito afiado, desbaste, ou agregado plano não deveria ser usado em concreto. O
melhor agregado é material de cubical (de um britador de pedra) ou arredondou
pedregulho (de um derrame cama ou praia).

Próprios meios classificando que não hão muitos grãos ou seixos de qualquer um
tamanho. Visualizar isto, pense em uma pilha grande de pedras todos os 5cm (2 ")
em diâmetro. Haveria espaços entre estas pedras onde seixos menores ajustariam.
Nós possa acrescentar à pilha só pedras bastante menores encher os espaços
maiores. Agora os espaços seriam menores contudo, e seixos até menores
poderiam encher estes buracos; e assim sucessivamente. Levada um extremo, a
pilha se tornaria pedra quase sólida, e só uma quantia muito pequena de cimento
seria precisada encher os espaços restantes e une o concreto. O concreto
resultante seria muito denso, forte, e econômico.

É extremamente importante que o agregado e areia estejam limpas. Lodo, barro, ou
pedaços de assunto orgânico arruinará concreto se muito estiver presente. Um
teste muito simples para limpeza faz uso de um jarro de largo-boca claro. Encha o
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jarro a uma profundidade de 5cm (2 ") com o agregado bom (areia) e então soma
água até o jarro é três quartos cheio. Trema a mistura vigorosamente durante um
minuto. O último poucos tremores deveriam ser de lado para deixe a areia nivelar
fora. Então deixe represente três horas. Se há entupa na areia, formará um camada
distinta sobre a areia. Se a camada de material muito bom é mais que 3mm (1/8 ")
fundo, o concreto será fraco. &ltveja; figura 2>

Se houver muita multa ou material de silty, outra fonte de areia deveria ser ache. Se
isto for não prático, é possível remover as partículas boas. Isto pode seja feita
pondo a areia em um recipiente como um tambor. Cubra a areia com molhe, mexa
ou agite vigorosamente, deixe representar um minuto, então decante o líquido.
Alguns tais tratamentos removerão a maioria do assunto bom e orgânico.

Em climas muito secos, pode estar a areia perfeitamente seque. Areia muito seca
empacotará em um volume muito menor que areia que está úmida. Se são somados
2 baldes de água para 20 baldes de osso areia seca, você pode levar
aproximadamente 27 baldes de umidade fora areia. Se sua areia é completamente
seque, acrescente um pouco de água a isto.

Outro ponto para considerar selecionando um agregado é sua força. Sobre o só
teste simples é quebrar algumas das pedras com um martelo. Se o esforço exigida
quebrar a maioria de pedras é maior que o esforço requereu quebre um pedaço de
concreto de cerca do mesmo tamanho, o aggreage farão forte concreto. Se a
pedra quebra facilmente, o concreto fez destas pedras será nenhum mais forte que
as pedras eles.

Água

A água preparava concreto deve estar limpo, e livre de assunto orgânico. Água
aceitável por beber é preferível. Qualquer água clara, fresca é aceitável. Água
salgada pode ser usada se água fresca não está prontamente disponível, mas
reduzirá a força de concreto aproximadamente 15 por cento.

Se você tem que usar água suja ou barrenta, deixe a água se instalar uma panela
grande ou tanque remover a maioria da sujeira.

Cimente para concreto, se for uma marca norte-americana, entra 42.6kg (94 libra)
sacos, e é 28.4 litros (exatamente 1 pé cúbico) em volume. Deve ser mantido
perfeitamente seco antes usar, ou a ação química começará e o cimento será
arruinado.

Misturando os materiais, os adquirindo rapidamente em lugar, enquanto socando
ou compactando um mistura densa, e próprios curar são partes importantes do
processo de construção. Estes serão discutidas nas seções em misturar e curar
concreto.

Concreto reforçado com varas de aço é usado para estruturas como edifícios
grandes e pontes. Próprio desígnio de concreto reforçado e colocação de aço
reforçar é um procedimento complexo que requer a ajuda de um engenheiro
treinado.
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MATERIAIS CALCULANDO PARA CONCRETO

Três métodos são determinados aqui por achar as proporções corretas de cimento,
molhe, e se agregue para concreto:

UMA " Calculadora " Concreta dobra-fora quadro + Using água para
calcular proporções + UMA " regra de dedo polegar "

Usando a Calculadora Concreta

Podem ser calculadas as quantias de materiais precisadas para um trabalho de
construção concreto depressa e com precisão com o " quadro de Calculadora "
Concreto. O quadro é determinado dentro ambos inglês (Quadro UM) e métrico
(Quadro B) unidades.

Usar um dos quadros, tem que saber você:

do que A área de concreto precisou em metros quadrados ou pés
quadrados. + As espessuras de concreto precisaram em centímetros
(polegadas). + O tipo de trabalho ser feita (veja abaixo). + A umidade da
areia (veja abaixo).

Usar a calculadora, siga estes passos

Fazem uma marca de lápis clara em Balança 1, enquanto representando a
área de concreto precisou. Se o volume for menos de 400 litros ou 15 pés
cúbicos, multiplique por um fator conveniente (por exemplo, 10); então,
quando você acha as quantias de Materiais de que o quadro diz para usar,
os divida pelo mesmo fator adquirir o do que quantias atuais precisaram.
Fazem uma marca semelhante em Balança 2, a balança inclinada que indica
densidades.
Desenham uma linha direta pelas duas marcas que cruzam Balança 3 para
achar o Volume de de concreto precisou.

(Se a forma da área for complexa, meça em seções, some o Volumes de de todas as
partes e marca o volume total em Balança 3.)

o Mark o tipo de trabalho em Balança 4. Uma linha pelas marcas em
Balanças 3 e 4 Escalar 5 darão a quantia de agregado bom precisada.
Continuam em um curso de zig-zag como mostrada na CHAVE para calcular
o resto de os materiais.
Somam 10 por cento às quantias indicadas pelo quadro para permitir perda
e erro de cálculo.
Se a mistura estiver muito molhada ou muito dura, veja página 312 para
instruções em ajustar isto.

Podem ser medidos materiais em baldes. A maioria dos baldes é avaliado pelo
número de

galões que eles seguram. Converter a litros, multiplique galões antes das 3.785.
Converter

pés cúbicos: 1 pé cúbico = 7.5 galões. Um 4-galão balde seguraria 15.15 litros ou

0.533 pés cúbicos.
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NOTES

NOTES As definições usadas no quadro são:

Tipo de Trabalho:

5 " 5-galão de meios " pasta " (5 galões ou 19 litros de água para um saco de
cimento), para concreto sujeitado a uso severo, tempo, ou ácido fraco e álcali
soluções. Um exemplo é o chão de uma leiteria comercial.

6 " 6-galão de meios " pasta, " para concreto que é ser watertight ou sujeitou, uso
moderado ou tempo. Exemplos: porões de watertight, calçadas, séptico, tanques,
armazenamento abastece, vigas estruturais e colunas.

7 " 7-galão de meios " pasta, " para concreto não sujeitado a uso, tempo, ou água.
Exemplos: Paredes de fundação, fundamentos, e concreto de massa onde molham
tensão e resistência de abrasão não é importante.

Agregado bom:

Areia ou blindagens de pedra até 0.5cm (1/4 ") em diâmetro. Deveria ser grátis de
pó bom, loam, barro, e assunto orgânico ou o concreto serão fracos. O partículas
deveriam variar em tamanho.

Agregado grosso:

Seixos ou pedra quebrada de 0.5cm (1/4 ") até 4 ou 5cm (1 1/2 " ou 2 "). Nada
maior que 2cm (3/4 ") deveria ser usada com um 5-galão pasta.

Condição de Areia:

Dry: tatos ligeiramente úmido mas folhas muito pouca água nas mãos. Average:
tatos molharam, folhas uma pouca água nas mãos. Wet: gotejando molhado, folhas
muita água nas mãos.

Galões: Desenhe UM está baseado no galão norte-americano (0.835 Galão
Imperial).

Usando o Método de Deslocamento de Água

O " quadro de Calculadora " Concreto assume que o agregado é classificado bem.
Quando + agregado não é classificado bem, um método alternado pode ser usado
para achar o proporções corretas para uma mistura concreta. A vantagem deste
método é isso só uma amostra pequena do agregado de ungraded precisa ser
dividida em grosso e partículas boas.

Agregado bem-classificado raramente acontece naturalmente. Alguns " pre-
misturam " processo vai seja precisada classificar isto.

Se lembre que quando você fizer concreto, você está preenchendo os espaços o se
agregue com morteiro de cimento ou pasta. A quantia de pasta de cimento
precisou de lata seja achada acrescentando água a um volume conhecido de
agregado. Fazer isto:

1. Dividem uma amostra do agregado em partículas grossas e boas
peneirando isto por um 0.5cm (1/4 ") tela.

2. Abastecimento um balde com o agregado grosso (seque).
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3. Abastecimento o balde com água. A quantia de água usada iguala a quantia
de multam agregado e pasta de cimento precisaram encher os espaços.

4. Em outro balde, ponha uma quantia de agregado bom igual para o volume
de molham usada em Passo 3.

5. Abastecimento o balde com bastante água para trazer o nível de água ao
topo do multam agregado. O volume de água usado iguala o volume de
pasta de cimento precisou encher os espaços restantes. Add
aproximadamente 10 por cento para este volume permitir desperdício e
fazer a mistura mais executável.

6. achar as relações corretas de materiais, divida o volume de pasta de cimento
precisou nos volumes de multa e agregados grossos.

7. Somam estas duas relações para adquirir a relação para agregado de
ungraded. Por exemplo:

Se você está usando um 19-litro (5-galão) balde, e leva 12.8 litros (3.4

Galões de ) de água encher o balde em Passo 3, ponha 12.8 litros (3.4 galões) de

multam agregado no segundo balde (Passo 4). Se Passo 5 leva 6.4 litros (1.7

Galões de ) de água, este é o volume de pasta de cimento precisado. Divida isto

Volume de nos volumes de multa e agregados grossos para adquirir as relações de

Materiais de:

19 litros (aggregate) grosso = 3

6.4 litros (pasta de cimento)

12.8 litros (aggregate) bom = 2

6.4 litros (pasta de cimento)

A soma das duas relações é 5, assim a relação de ingredientes neste caso é 1:5, ou
1 pasta de cimento de parte para 5 separa ungraded se agregam, através de
volume.

Achar a relação de água para cimentar, veja " Tipo de Trabalho " página 309. Para
direções em ajustar uma mistura que ou é molhada também ou muito duro, veja
página 312.

Regra usando " de Proporções de Dedo polegar "

Para uma variedade de construção concreta pequena atarefa e para conserto e
remendo-trabalha, a regra simples " seguinte de dedo polegar " pode ser usada
como uma diretriz simples.

Use a relação 1:2:3, através de volume, proporcionar o cimento e agregado e usar
um relação de água-cimento de 6 galões molha a 1 saco de cimento. Quer dizer,
para todo saco de cimento (28.4 litros ou 1 pé cúbico) usado, some 56.8 litros (2
pés cúbicos) de agregado bom e 85.2 litros (3 pés cúbicos) de agregado grosso.
Some 28.7 litros (6 galões) de água para cada saco de cimento.

Uma caixa de fabricação caseira de 28.4-litro (pé 1-cúbico) volume ajudará
proporcionando a mistura. O volume de concreto produzido por um grupo de um-
saco que usa o proporções dadas acima serão aproximadamente 142 litros (5 pés
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cúbicos).

Os enganos mais comuns feitos por pessoas sem experiência estão usando muito
cimente que aumenta o custo e usando muita água que produz fraco concreto.

CONCRETO MISTURANDO

Deve ser misturado concreto completamente para render o produto mais forte.
Para máquina misturando, permita 5 a 6 minutos que os materiais estão no tambor
afinal de contas. Primeiro, ponha aproximadamente 10 por cento da água
misturando no tambor. Então some água uniformemente com os materiais secos,
deixando outros 10 por cento a ser somadas depois dos materiais secos, está no
tambor.

Fazendo um Barco Misturando ou Chão

Em muitos projetos de ego-ajuda, a quantia de concreto precisada pode ser
pequena ou isto possa ser difícil de adquirir um misturador mecânico. Concreto
pode ser misturado à mão; se um são levadas poucas precauções, pode ser tão
forte quanto concreto misturou em uma máquina.

Ferramentas de e Materiais

Serre, 2 pedaços: 183cm x 91.5cm x 5cm (6'x 3 ' x 2 ") Metal de folha galvanizado:
183cm x 91.5cm (6'x 3 ') Unhas, Viu, Martelo

Ou:

Solidifique para um chão misturando: aproximadamente 284 litros (10 pés cúbicos)
de concreto é precisada para uns 244 cm (8 ') diâmetro que mistura chão que é
5cm (2 ") grosso com uns 10cm (4 ") beira alta Pá

A primeira exigência por misturar por mão é uma área misturando que é ambos
decano e água-apertado. Isto pode ser uma madeira e metal que misturam barco
(veja Figure 3) ou um círculo simples

 

chão concreto (veja Figura 4).

 

Os fins da madeira e metal barco
misturando é encurvado para fazer
isto mais fácil esvaziar. A extremidade
elevada de + chão misturando
concreto previne perda de água
enquanto o concreto é estando

misturado.

O procedimento é:

Esparramaram o agregado bom uniformemente em cima da área
misturando.
Esparramaram o cimento uniformemente em cima do agregado bom e
misturam estes materiais por que os vira com uma pá até a cor é uniforme.
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Esparramaram esta mistura uniformemente fora e esparramaram o
agregado grosso nisto e misturam completamente novamente.
Formam um buraco no meio da mistura e lentamente somam o correto
chegam de água e, novamente, misture completamente.

Mistura de The deveria ser colocada nas formas dentro de 20 minutos depois que
for completamente misturada.

Quando trabalho é acabado durante o dia, enxague concreto do misturar área e as
ferramentas para os impedir enferrujar e prevenir cimento de caking neles.
Ferramentas brilhantes lisas e superfícies de barco fazem misturando
surpreendentemente mais fácil. As ferramentas também vão último mais tempo.
Tente manter de seja molhada concreto em sua pele porque é cáustico. Se você
fizer, lave o mais cedo possível fora.

Uma mistura executável deveria ser lisa e plástico--nenhum tão molhado que
correrá nem tão cadáver que esmigalhará.

Se a mistura está muito molhada, soma quantias pequenas de areia e embaraça
dentro o próprio proporcione, até que a mistura é executável.

Se a mistura for muito dura, some quantias pequenas de água e cimenta, enquanto
mantendo o própria relação de água-cimento, até que a mistura é executável.

Note as quantias de materiais somadas de forma que você terão as proporções
corretas para grupos subseqüentes.

Se uma mistura concreta for muito dura, será difícil de colocar nas formas. Se é não
cadáver bastante, a mistura provavelmente não tem bastante agregado que é
antieconômico.

Testes de baixa

Cone de baixa

Um " cone " de baixa é um dispositivo simples por testar uma mistura concreta para
ver que isto tem a proporção certa de materiais.

Tools e Materiais

Folha férrea galvanizada pesada: 35.5cm x 63.5cm (14 1/8 " x 25 1/2 ") Correia
férrea: 3mm x 2.5cm x 7.5cm (1/8 " x 1 " x 3 ") 4 pedaços 16 ferro rebita: 3mm em
diâmetro e 6mm muito tempo Tarugo de madeira: 16mm em diâmetro e 61cm
muito tempo

Testando

Executar o teste:

Umedecem o cone de baixa e fixaram isto em um apartamento, superfície
úmida, non-absorvente. Stand nos clipes ao fundo do cone para sujeitar isto.
Enchem o cone em três camadas aproximadamente igual em volume.
Porque o Diâmetro de ao fundo do cone é grande, a primeira camada
deveria encher o Cone de para sobre um-quarto sua altura. &ltveja; figura 5
a 7>
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Acariciam cada camada 25 vezes com o tarugo de madeira. &ltveja; figura
8>
Depois da camada de topo foi acariciou com o tarugo, alisam a superfície do
solidificam assim o cone está cheio exatamente.
decolam o cone Cuidadosamente o solidificam.
Colocam o ao longo de-lado de cone vazio + concreto. Meça o diferenciam
entre a altura do cone e a altura do solidificam. Esta diferença é a baixa.

Baixas sugeridas para tipos vários de construção são:

Reforçaram paredes e fundamentos: 5cm a 13cm (2 " a 5 ")

o paredes de Unreinforced e fundamentos: 2.5cm a 10cm (1 " a 4 ")

o Emagrecem paredes reforçadas, colunas e lajes: 7.5cm a 15cm (3 ' para 6 ')

Pavimentos de o, passeios, bueiros, que drenagem estrutura, e massa pesada
solidificam: 2.5cm a 7.5cm (1 ' para 3 ')

Corrigindo a Mistura

Se a baixa não está dentro da gama desejada, ou se a mistura obviamente ou é
também fluido ou muito duro, devem ser mudadas as proporções da mistura. Fazer
a mistura mais fluido e aumenta a baixa, aumente a proporção de água e cimenta
sem mudar a relação de água-cimento. Fazer a mistura mais duro e diminui a baixa,
aumente a proporção dos agregados sem mudando a relação de agregado
agregado-grossa boa. Não some só água para faça a mistura mais fluido; isto
debilitará o concreto.

FORMAS FAZENDO PARA CONCRETO

Concreto fresco é pesado e plástico. Formas por segurar isto em lugar até que
endurece deve ser suportada bem e deveria ter um liso dentro de superfície.
Rachas, nós, ou podem ser reproduzidas outras imperfeições nas formas
permanentemente no concreto superfície.

Wood é geralmente usado para formas, por causa de seu peso claro e força. Desde
então rachas entre tábuas podem arruinar a superfície concreta, plywood que tem
um especial de alta densidade revista superfície, é freqüentemente usado. O fim em
plywood provê um superfície de arremesso lisa e faz isto mais fácil de remover as
formas para use de novo.

Se madeira de unsurfaced é usada para formas, óleo ou graxa a superfície interior
fazer remoção das formas mais fácil e impedir para a madeira de puxar muito molhe
do concreto. Não lubrifique ou engraxe a madeira se a superfície concreta será
pintada ou será estucada.

Formas para trabalho de apartamento, como pavimentos, podem ser 5cm x 10cm
(2 " x 4 ") ou 5cm x 15cm (2 " x 6 ") madeira, o tamanho que depende das
densidades da laje. Estacas espaçada 122cm (4 ') separadamente segure as formas
em lugar.

Figuras 9 e 10 formas de espetáculo para construção de diretamente-parede.
Prevenir as formas
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de inchar, deveriam ser amarrados
cravos opostos junto com 10 - 12-
medir arame, que deveria ser torcida
para puxar as paredes de forma
apertado contra de madeira mais
espacial blocos. (Os blocos são
afastados como o concreto é
colocada.)

 

As gravatas deveriam ser espaçadas
aproximadamente 76cm (2 1/2 ')
vertically nos cravos. Quando o
formas são afastadas, cortam os
arames perto do concreto e os

esmurram atrás. Cova buracos causados esmurrando os arames atrás deveriam ser
apontados para cima com morteiro.

Formas deveriam ser fáceis de encher de concreto e fácil remover o concreto uma
vez endureceu. Parafusos ou dobra unhas encabeçadas fora as quais podem ser
levadas facilmente podem ser uma grande ajuda removendo formas de madeira
sem danificar o concreto.

Às vezes são feitas formas de outros materiais. Por exemplo, metal formar é mais
econômico para trabalho repetido, como meio-fios, desliza, enquanto formando
para concreto monolítico tanques ou silos, e reforçou chãos concretos para
edifícios de multistory.

O fim natural melhor em uma superfície concreta pode ser obtido lançando em
polietileno. Às vezes formas de polietileno são usadas para o trabalho decorativo,
ou um kraft empapelam com uma superfície de filme de polietileno é usado como
forma melhor.

CONCRETO COLOCANDO EM FORMAS

Fazer estruturas fortes, é importante para colocar concreto fresco nas formas
corretamente. A mistura concreta molhada não deveria ser controlada
asperamente quando estiver sendo levada às formas e pôs nas formas. É muito
fácil, por estremecer ou lançando, separar o agregado bom do agregado grosso.
Não deixe gota concreta livremente para uma distância maior que 90 a 120cm (3 '
para 4 '). Concreto é mais forte quando os tamanhos vários de agregados e pasta
de cimento forem bem misturada. A mistura concreta deveria ser socada
firmemente em lugar com uma vara férrea magra (aproximadamente 2cm ou 3/4 "
em diâmetro), um poste de madeira, ou uma pá.
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CONCRETO CURANDO

Quando as formas estiverem cheias, o trabalho duro é terminado, mas o processo
não é acabado. O concreto deve ser protegido até que alcança a força exigida.
Começa endureça quase imediatamente uma vez a água é somada, mas a ação de
endurecimento pode não esteja completo durante vários anos.

A fase cedo de curar é extremamente crítica. Passos especiais deveriam ser dados
mantenha o concreto molhado. Em climas temperados, a mistura deveria ser
mantida molhado para pelo menos 7 dias; em climas tropicais e subtropicais,
deveria ser mantido molhado para a menos 11 dias. Uma vez concreto seca, deixará
de endurecer; depois disto acontece, rewetting não re-comece o processo de
endurecimento.

Deveria ser protegido concreto recentemente-deitado do sol e de vento secante.
Áreas grandes como chãos ou paredes que são expostas ao sol ou vento deveria
ser protegida com algum tipo de cobrir. Coberturas protetoras freqüentemente
usadas são: tela, bolsas de cimento vazias, aniagem, folhas de palma, palha, e areia
molhada. A coberta deve também seja mantida molhado de forma que isto não
absorverá água do concreto.

Concreto vem forte bastante para cargas de luz depois de 7 dias. Em a maioria dos
casos, lata de formas seja removida de estruturas paradas como pontes e paredes
depois de 4 ou 5 dias, mas se eles são partidos em lugar que eles ajudarão impedir
o concreto secar. Em estruturas chão-apoiadas pequenas como drenos de rua, as
formas podem ser removidas dentro de 6 horas de conclusão providas isto é
cuidadosamente terminado. Planos normalmente dirão se deveriam ser partidas
formas mais muito tempo em lugar.

Normalmente é esperado concreto alcançar a força para a qual foi projetado
depois de 28 dias. Concreto que está úmido curado durante um mês é duas vezes
aproximadamente como forte como concreto que cura ar ao ar livre.

CONCRETO RÁPIDO-FIXANDO

Rápido-fixando concreto é freqüentemente útil; por exemplo, quando arremessos
repetidos são precisada do mesmo molde. Uma mistura concreta como a que
contém cloreto de cálcio um acelerador fixará duas vezes aproximadamente tão
rápido quanto uma mistura que não faz. O misturado grupo deve ser posto mais
rapidamente nas formas, mas desde rápido-fixar grupos é normalmente pequeno,
este não é um problema. Cloreto de cálcio não minora a força de concreto
completamente-curado.

Não mais que 1kg (2 libras) de cloreto de cálcio deveria ser usada por saco de
cimento. Só deveria ser usado se estiver em seus recipientes originais que deveriam
ser bolsas de umidade-prova ou sacos ou tambores de aço ar-apertados.

Somar o cloreto de cálcio, confunda uma solução que contém 1/2kg por litro (1
libra por quarto) de água. Use esta solução como parte da água misturando a uma
relação de 2 litros (2 quartos) por saco de cimento (42.6kg ou 94 libras). Sólido
(seque) cálcio cloreto nunca deve ser acrescentado à mistura concreta; só use em
solução.
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