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  شرح و عملکرد
منبسط کننده  ماده افزودنییک ) CONBEX(  کانبکس

است که جمع شدگی (انقباض) طبیعی ناشی از خشک 
شدن سیمان را جبران می کند. این ترکیب پودري عالوه بر 

نقش انبساط محصوالت پایه سیمانی ، روان کنندگی و 
کاهش آب و افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیري و ... را 

 هم به دنبال دارد . 
استانداردهاي زیر  کیفیت و عملکرد این محصول براساس

 :قابل کنترل است
• ASTM C827/ C827 M 
• ASTM C806 

 تماس در پودري ترکیب این در موجود کننده منبسط ماده
 پایه ترکیبات انبساط موجب گاز ایجاد با اختالط آب با

 خشک از پس سیمان طبیعی انقباض از و شده سیمانی
 ترکیب در موجود میکروسیلیس.  کند می گیري جلو شدن
 ، مقاومت افزایش همچون پوزوالنی ماده یک هاي نقش

  از جلوگیري و چسبندگی بهبود ، نفوذپذیري کاهش
 حضور.  سازد می فراهم را.. .. و ها ،کابل آرماتورها خوردگی
 به آب نسبت کاهش موجب نیز کننده روان فوق ترکیبات
 . شود می.. و کارپذیري بهبود ، بیشتر روانی ، سیمان

 اربردموارد ک

o  ساخت بتن هاي انبساط یافته 

o ساخت مالت هاي بدون انقباض 

o  ساخت دوغاب هاي تزریقی پر کننده 

o عملیات ترمیمی بدون انقباض 

o  ساخت گروت هاي زیر صفحات ستون 

o  ساخت بتن فونداسیون دستگاهها و ماشین آالت
 سنگین

 

 خواص و مزایا

 انبساط کنترل شده در بتن و مالت  •
شدگی(انقباض ) در بتن و  جلو گیري از جمع •

 مالت
 سازگاري با انواع سیمان •
 افزایش مقاومت اولیه و نهائی بتن و مالت  •
 کاهش نفوذپذیري بتن  •
 افزایش مقاومت در مقابل یونهاي مهاجم  •
 بهبود کارپذیري و حفظ روانی بتن  •
 بهبود چسبندگی بتن به فلز  •
 جلوگیري از خوردگی آرماتورها ، کابل ها  •

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
  مایع : فیزیکی حالت •

  شفاف زرد : رنگ •

ــوص وزن • 𝐠𝐫     : مخصــ 𝐜𝐦𝟑⁄ 04/0 ± 

01/1 

 مجــاز  مقــدار  حــداقل  از کمتــر  : کلــر  یــون •
 استاندارد

• (pH) : 5/0 ± 5/7 

 نحوه ي مصرف ومیزان 

ایـــن افزودنـــی بایـــد در زمـــان مناســـبی از عملیـــات 
 اختالط ، به  بتن  اضافه شود . 

بـتن ایـده آل ، پـس ازافــزودن    بـراي دسـتیابی بـه یـک     
ــات اخــتالط ،   ــان مناســب از عملی ــن محصــول در زم ای
بایــدعمل اخــتالط ، تــا دســتیابی بــه بــتن همگــن ، بــه 

 طور کامل ادامه یابد.
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این محصول به نوع کاربرد، نوع مصالح ،  مقدار مصرف
 مقدار آب به سیمان، خواص مورد نظر و ... بستگی دارد.  

کارگاهی  آزمون هاي بر اساس انجام ،مقدار بهینه مصرف
 معین می شود.

 5/0تا  02/0به طور کلی میزان مصرف این محصول،  
درصد نسبت به وزن مواد سیمانی (سیمان، میکروسیلیس، 

  گردد. خاکستر بادي و ...) پیشنهاد می

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
o  لیتري قابل ارایه است. 25این محصول در گالن 
o  گراد دور از  + درجه سانتی35+ تا 5در دماي بین

نگهداري شود..  تابش نور مستقیم خورشید و گرما
است این محصول به مدت طوالنی در معرض  الزم

 هواي آزاد نباشد..
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و در

ماه قابل نگهداري  12تا  بندي اولیه، محصول بسته
 است.

o  
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه
  ندارد.

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

o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود از

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
o  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود.
 


