
CONCRETE MIX

Highlights:

•  FAST
Sets in 20 minutes; ready for traffic in 1 hour

•  DURABLE
Formulated for long life in critical applications 

•  STRUCTURAL
For repair and new construction

•  MULTI-PURPOSE
Use for concrete repair, formed
work, setting posts, footings, 
floors, machine bases, and more

Conforms To:
ASTM C928 and ASTM C387

MANUFACTURER:
CTS Cement Manufacturing Corp.
11065 Knott Ave., Suite A
Cypress, CA 90630
Tel: 800-929-3030
Fax: 714-379-8270
Web: www.ctscement.com
E-mail: info@ctscement.com
 

PRODUCT NAME:
Rapid Set® CONCRETE MIX

DESCRIPTION:  Rapid Set CONCRETE MIX is a high-performance, fast-setting, multi-purpose concrete 
repair material.  Durable in wet environments, CONCRETE MIX is a blend of Rapid Set hydraulic cement and 
quality aggregates.  CONCRETE MIX is non-metallic and no chlorides are added.  Mix CONCRETE MIX with 
water to produce a workable, quality concrete material that is ideal where fast strength gain, high durability 
and low shrinkage are desired.  CONCRETE MIX sets in 20 minutes and is ready for traffic in 1 hour.

USES:  Use CONCRETE MIX for general and structure concrete repair, construction of pavements, formed 
work, footings, setting posts, industrial floors and machine bases.  For freeze thaw durability, in some 
geographical areas, CONCRETE MIX contains an air-entraining admixture.

ENVIRONMENTAL ADVANTAGES:  Use CONCRETE MIX to reduce your carbon footprint and lower your 
environmental impact.  Production of Rapid Set cement emits far less CO2 than portland cement.  Contact 
your representative for LEED values and environmental information.

APPLICATION:  Apply CONCRETE MIX in thicknesses from 2" to 24" (5 cm to 61 cm).  For thinner sections, 
use Rapid Set® Cement All® or Rapid Set® Mortar Mix.  Not intended for high heat applications above 
300°F (149°C).  For overlay applications, a minimum of one test section should be prepared to evaluate the 
suitability of the materials and procedures.

SURFACE PREPARATION:  For repairs, application surface shall be clean, sound and free from any materials 
that may inhibit bond, such as oil, asphalt, curing compound, acid, dirt and loose debris.  Mechanically 
abrade surface and remove all unsound material.  Apply CONCRETE MIX to a thoroughly saturated surface 
with no standing water.

MIXING:  The use of a power-driven mechanical mixer, such as a mortar mixer or a drill-mounted mixer, is 
recommended.  Organize work so that all personnel and equipment are in place before mixing. Use clean 
potable water.  CONCRETE MIX may be mixed using 3.5 to 4.5 quarts (3.3 L to 4.2 L) of water per 60-lb 
(27-kg) bag.  Use less water to achieve higher strengths.  Do not exceed 4.5 quarts (4.2 L) of water 
per bag.  For increased fluidity and workability, use Rapid Set® FLOW Control® plasticizing admixture from 
the Rapid Set® Concrete Pharmacy®.  Place the desired quantity of mix water into the mixing container.  
While the mixer is running, add CONCRETE MIX.  Mix for the minimum amount of time required to achieve a 
lump-free, uniform consistency (usually 1 to 3 minutes).  Do not retemper.

www.ctscement.com

Very Rapid Hardening Concrete

CTS Cement | Professional Cement Products
Rapid Set® Concrete Mix Datasheet

תיאור המוצר - CONCRETE MIX הינו תערובת איכותית, חד רכיבית, רב שימושית לתיקונים! לקבלת חוזק 

גבוה ומהיר ללא התכווצות. תערובת איכותית המכילה RAPID SET CAMENT  ואגרגטים משובחים,

ה- CONCRETE MIX אינו מכיל מתכות וכלורידים. ייבוש ראשוני כ-15 דקות. מותאם לעומסים ותנועה תוך 

60 דקות. ליישום בעוביים 50 מ”מ –600 מ”מ.

יישומים - לתיקוני בטון כללים, ליישום פנימי וחיצוני ובאזורים רטובים, תיקוני רצפות תעשייתיות, כבישים 

ומיסעות בטון, יסודות למיכון.

הכנת שטח - השטח יהיה נקי מאבק. שמנים וחומרים זרים, תשתית יציבה ללא חלקים רופפים, יש ליישם ע”ג 

תשתית מחוספסת, רוויה/לחה, ללא מים עומדים.

הכנת החומר - יש להשתמש בכלי קיבול ייעודי וערבל מכני בעל מהירות סיבוב איטית יש להכין צוות, כלים 

וחומרים מראש לצורך עבודה רציפה בהתחשב בזמן העבידות הקצר יחסית של המוצר. כמות מים מדודה

3.3-4.2 ליטר לשק של 27.2 ק”ג. טמפרטורת עבודה °32-°5. לקבלת חוזק גבוה יש להשתמש בכמות מים 

מינימלית המותרת. 

אין לעבור את כמות המים המקסימלית המותרת.

בכפוף לתנאי מזג אויר וזמני עבידות של החומר. ניתנת אפשרות לשינויים קלים  בכמות המים

כמו כן ניתן להוסיף שקיות :

SET CONTROL - מעכב להארכת זמן עבידות המוצר.                                            
FLOW CONTROL - לשיפור זרימה ועבידות של החומר.

יישום החומר - אין לעבוד בשכבות אלא להגיע לעובי הנדרש בשכבה אחת. יש לעבד לרמת גימור סופי בהקדם 

האפשרי. ניתן להשתמש בכלים ייעודיים להתקנה, מאלג’ )אנכי אופקי( מטאטא )אופקי( אין ליישם על גבי 

תשתית קפואה. 

יישום החומר בטווח טמפרטורת עבודה °32 °5-.

אשפרה - יש לאשפר במהלך השעה הראשונה בלבד מרגע שהמוצר מתבהר ומאבד את הברק  הראשוני.
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ייבוש מהיר	 
זמן עבידות 20 דקות, חוזק 

מבני לאחר שעה.

חוזק גבוה	 
 19 מגפ”ס לאחר שעה!

עמיד- בלתי מתכווץ	 

עמיד בסדיקה.	 
עמיד לעבודה בתנאים קשים 
במיוחד. כולל מחזורי קפיאה 

עמיד סולפטים, עמיד לתקיפת 
כימיקלים. מבני- לתיקוני בטון 

חדש וישן.

הדבקות מעולה 	 
ללא צורך בפריימר.

רב שימושי	 
חיצוני ופנימי.

עובי יישום	 
 50-600 מ”מ

רב שימושי	 
לקירות, רצפות, תשתית, 

בשכבה אחת.
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בטון מהיר מאוד בעל חוזק גבוה רב שימושי
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 CONCRETE MIX נתונים טכניים

נתונים פיזיקלים

Set Time ASTM C191 Mod.**

20lnitial set דקות

35Final set דקות

Compressive strength ASTM C39 Mod**

3000 psi (20.7 MPa)שעה
3600 psi(24.8 MPa)3 שעות
4500 psi(31.0 MPa)יום אחד
5500 psi(37.9 MPa)7 ימים
6000 psi (41.4 MPa)28 ימים

Stant shear bond strength ASTM C882 Mod**

1200 psi (8.27 MPa)יום אחד
2200 psi (15.2 MPa)28 ימים

Splitting Tensile ASTM C496 Mod**

600 psi (4.14 MPa)7 ימים
700 psi (4.83 MPa)28 ימים

Flexural Strength, ASTM C78 Mod**

500 psi (3.45 MPa)7 ימים
550 psi (37.9 MPa)28 ימים

Length Change ASTM C-157 Mod.( max)**

28 ימים באויר0.04-
28 ימים במים0.02

גוון - גוון פני השטח הסופי של המוצר עשוי להשתנות בכפוף ליישום. ניתן לגוון  את המוצר. 

בטיחות - הימנע משאיפת אבק המוצר בזמן הערבוב. יש להגן על העיניים והעור בזמן עבודה ובמידת הצורך לשטוף במים זורמים במקרה של 
מגע בעיניים יש להיוועץ ברופא.

צריכה - שק 27.2 ק”ג = 14 ליטר. התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות.

התרגום לעברית הוא לנוחות המשתמש בלבד ובכל מקרה הנחיות היצרן על האריזה הן המחייבות יש לעיין ב-MSDS  של המוצר.
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