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  شرح و عملکرد
  یا دوده سیلیسی میکروسیلیس ( (slurry لجنیک 

  این دوغاب محتوی است. فوق روانساز بدون افزودنی

  ( و درنتیجه عاری از غبار دوده سیلیسی) میکروسیلیس

  هایدوده  از استفاده  از ناشی محیطی  زیست  خطرات

امکان   دلیل به  نیز و است( پودری  صورتبه ) سیلیسی

  بتن  خواص بهبود باعث بتن،  در تر یکنواخت پخش

روان کننده موجود،   مقدار حضور .گرددمی  شده سخت

  در روانی بتن تأثیری ندارد و تنها عامل پخش یکنواخت

عهده دارد. این ماده   میکروسیلیس در مخلوط را بر

سیلیسی( است.   افزودنی محتوی میکروسیلیس )دوده

واکنش پوزوالنی   دوده سیلیسی به صورت آمورفحضور 

همچنین  شود.  بتن می و دوام  آن موجب افزایش مقاومت  

و آمورف بودن ذرات آن، موجب  ریزی ذرات  یل به دل

تقویت ناحیه مرزی بین سنگدانه و ماتریس خمیر سیمان  

حالت دوغابی محصول، انتشار ماده پوزوالنی را  .می گردد

کاهش نفوذ پذیری بتن پس ازاستفاده   کند.تسهیل می 

بر اساس استانداردهای های زیر قابل ارزیابی  از این ماده،  

 می باشد:

▪ BS EN 12390-8 

▪ BS 1881- 122 

▪ ASTM- C1202 

 

 موارد کاربرد

 کم نفوذ  و  باال مقاومت با  هایبتنساخت  ▪

علی   های در معرض عوامل مهاجم ساخت بتن ▪

 الخصوص یون کلراید 

 خاص در شرایط آب و هوایی   ریزیبتن ▪

اقزایش مقاومت الکتریکی بتن و کاهش میزان عبور   ▪

 یون کلراید 

 در شرایط خشن محیطی بتن های مسلح  ▪

 ضربه  بتن های مقاوم در برابر سایش و ▪

 

 خواص و مزایا
 بتن  نفوذپذیری و  آب جذب کاهش ▪

 مهاجم  عوامل سایر و  اید کلر یون  نفوذ کاهش ▪

  کرو یم مؤثر نقش دلیل به سیمان مصرف  کاهش ▪

 سیلیس 

 بتن سایشی و  مکانیکی  مقاومت افزایش ▪

 بتن  دوام افزایش ▪

 سازهاروان  انواع با همزمان  استفاده  قابلیت ▪

 گردد(   بررسی  بایست می  )سازگاری

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 غلیظ  الت فیزیکی: دوغابح ▪

 3gr/cm   05 /0 ± 4/1:وزن مخصوص ▪

 رنگ: خاکستری  ▪

 یون کلراید: کمتر از میزان استاندارد ▪

 

 میزان و نحوه ی مصرف

تواند به همراه بخشی از  می  Micro Gel افزودنی  ▪

تواند،  همچنین می  آب اختالط، به بتن افزوده شود. 

به مخلوط بتن، حاوی افزودنی اضافه شود و پس از  

 گیرد.  اختالط کامل مورد مصرف قرار

افزودن   برای دستیابی به یک بتن ایده آل، پس از ▪

این محصول در زمان مناسب از عملیات اختالط،  
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مخلوط شدن، تا دستیابی به یک بتن   عمل باید 

 طور کامل ادامه یابد.همگن، به 

مصرف این محصول بدون حضور افزودنی مناسب،   ▪

تواند موجب افت اسالمپ  ، می مصرفبسته به مقدار

 بتن شود.  

وقت نباید به مصالح   هیچ  شود که محصول، دقت  ▪

 خشک اضافه شود. 

  12تا  8میزان مصرف این محصول،  ی طورکلبه  ▪

مواد سیمانی  سیمان و درصد نسبت به وزن 

پیشنهاد  ( )سیمان، میکروسیلیس، خاکستر بادی

 گردد. می 

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری
  200های کیلوگرمی و بشکه  25 یهادر گالن  ▪

 . ستاعرضه کیلوگرمی قابل

اصلی و سالم، دور از سرمای و   یبند در بسته  ▪

گرمای شدید و تابش مستقیم نور خورشید به  

 سال قابل نگهداری است. یکمدت 

محافظت شود. این   زدگی یخ محصول باید از  ▪

یخ   گرادی درجه سانت - 2محصول در دمای 

اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  زند ی م

   .شودی مشخصات محصول اولیه کسب م

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه    ▪

 ندارد.

فوراً  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید  ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

 فوراً به پزشک مراجعه شود. ن درصورت بلعید  ▪

از تنفس گرد و غبار آن جدا  ،  به دلیل وجود پوزوالن ▪

 خودداری شود. 

ماسک   ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش ▪

 و عینک استفاده شود. 

خارج از محدوده ارائه   ر یچون استفاده در مقاد یدر موارد 

به هرگونه   از یو درصورت ن یبرگه اطالعات فن  ن یشده در ا

  ان یبتن پارس  ی ایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم

 .د یتماس حاصل نمائ

 


