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  شرح و عملکرد
Silica-fume فرعی در جریان تولید محصول  یک

سیلیسیم و آلیاژهاي سیلیسیم، به خصوص آلیاز 
سوپر فروسیلیس است و براي استفاده به عنوان یک 

سیمانی در بتن بسیار مناسب  پوزوالن و ماده شبه
است. این ماده یک سوپرپوزوالن است که در صورت 
استفاده صحیح تاثیر بسیار قابل مالحظه اي در افزایش 
مقاومت و دوام بتن دارد. از دیگر مزیت هاي این ماده 

یون هاي  حرکت و انتقالدن می توان به پایین آم
در  ایدکلریون عمق نفوذ  کاهشو سرانجام  ایدکلر

را علی الخصوص در مناطق ساحلی RCPTآزمایش 
این ماده مطابق جنوب ایران به دنبال دارد. 

 استانداردهاي زیر قابل ارزیابی می باشد:
 ASTM-C1240-05     
 ASTM C 1202  

 

 موارد کاربرد

  پر مقاومت و بتن با مقاومت سایشی ساخت بتن
 باال
 مفید ش مقاومت الکتریکی بتن و افزایش عمر ایافز

 سازه در محیط هاي خورنده
  در رده نفوذ پذیري بسیار تولید بتن

 کولمب) 1000کمتر از RCPTکم(
  هاي صنعتی و فاضالبها تصفیه خانه 
  خاص (بتن فوق توانمند  و بتن تولید بتن هاي

 هاي با مقاومت باال)

  آب بندي استخر ها و سازه هاي بتنی 

 
 

 خواص و مزایا
 افزایش تراکم بتن 
  سایش بتن مقاومت فشاري، دوام و افزایش 
 کاهش و  ایدکلر یون  افزایش مقاومت در برابر نفوذ

 خطر خوردگی میلگرد
  ذوب مقاومت بتن در برابر سیکل هاي افزایش

 ویخبندان

 ایجاد سطوح صاف در بتن هاي نما و اکسپوز 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 پودر :فیزیکی حالت  
 خاکستري تا سفید :گرن 
 متر بر کیلوگرم 500 تا 300  ص:مخصو وزن 

 مکعب
 آمورف یا کریستالی غیر مولکولی: ساختار 
 میکرون 5/0 الی 2/0 ذرات: اندازه 

 
 میزان و نحوه ي مصرف

 مصرف میزان دوام، افزایش و بتن پذیري نفوذ کاهش براي
 سیمانی مواد و سیمان وزن %8 الی %5 بین محصول این

مقدار بهینه مصرف بر اساس انجام آزمون  گردد. می توصیه
 گردد یمهاي کارگاهی، در شرایط محیطی موجود، تعیین  

الزم به ذکر است به دلیل جذب فراوان آب توسط پودر 
این ماده هنگام بتن ریزي با  ستمی بای دوده سیلیسی

 حتما از فوق روان کننده بتن استفاده نمود.
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 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  کیلوگرمی قابل عرضه  40کیسه هاي در

  .می باشد
  سانتیگراد 35 الی +5در دماي بین +

 ،دور از تابش مستقیم نور خورشید و
 یخبندان نگهداري شود .

 در صورت نگهداري در شرایط مناسب و 
یک سال قابل  در بسته بندي سالم تا

 نگهداري می باشد.

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  محیطی قابل  زیست آالیندگیاین محصول
 مالحظه  ندارد.

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک مراجعه ن اتفاقی درصورت بلعید
 شود.

  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود
 از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

  ماسک و  ،حتما از دستکشمصرف هنگام حمل و
 عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


