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  شرح و عملکرد
 اسـت  کربوکسـیالت  پلـی  پایـه  بـر  میکروسـیلیس  ژل یک

 حالـــت در بـــتن ولوژیـــکئر خـــواص بهبـــود و موجـــب
ــري ــی خمی ــین. شــود م ــزایش موجــب همچن ــت اف  مقاوم
ــتن فشــاري ــاهش شــده، ســخت ب ــاهش آب، جــذب ک  ک

ــذیري ــزایش و نفوذپ ــذیري اف ــتن کارپ ــی ب ــود م ــن  .ش ای
ــی  ــی) و    افزودن ــیلیس (دوده سیلیس ــرو س ــوي میک محت

ذرات  .ســــاز پایــــه پلــــی کربوکســــیالتی اســــت  روان
ــاقی    ــافی ب ــک اض ــا آه ــود ب ــیلیس موج ــده از  میکروس مان

واکـــنش هیدراتاســـیون واکـــنش داده و تشـــکیل یـــک  
ــراهم مــی  ــن  چســبندگی مضــاعف را ف ــر ای کنــد. عــالوه ب

ــین ذرات    ــر را بـ ــش فیلـ ــیلیس نقـ ــز میکروسـ ذرات ریـ
هـاي مفیـد    هـا و ویژگـی   و از توانـایی  کنـد. سیمان اجرا می

ســاز  هــر دو ترکیــبِ مفیــد برخــوردار اســت. حضــور روان 
ــاهش     ــتر، کـ ــی بیشـ ــیالت، روانـ ــی کربوکسـ ــه پلـ پایـ
ــداري     ــر ذرات، نگه ــش بهت ــاهش آب، پخ ــذیري، ک نفوذپ

 شود. اسالمپ را موجب می
 BS 1881- 122 
 ASTM- C1202 
 BS EN 12390-8 

 موارد کاربرد

o و  بارهاي شدید دینامیکی تحت ي بتنیها سازه
 استاتیکی

o کم باضخامتهاي ریزيبتن 
o  هاي بتنی  سازهساخت انواع 
o هاي سخت صنعتیسازيهاي مناسب کفساخت بتن 
o  مخازنها پل، ها اسکلهساخت بتن ، 
o  سیکل ذوب و یخدر معرض  هاي بتنساخت 
o با تراکم آرماتور  هایی هاي حجیم و بتن ساخت بتن

 باال
o  و دوام باال پذیري کمنفوذ هاي با بتنساخت 

o هاي پرهاي خود تراکم، بتن اي خاص نظیر بتنهبتن 
 هاي متخلخل و ...مقاومت و بتن

 خواص و مزایا
 مانسی به آب نسبت کاهش 
 نقش لیدل به بتن در مانیس اریع کاهش 

 سیلیکروسیم
 یروان بتن و ییکارا شیافزا  
 سنین در بیشتر يفشار  مقاومت کسب 

 عنوان به سیلیسی دوده وجود دلیل پائین(به
 پوزوالن) سوپر یک

 بتن پمپ استهالك کاهش و پمپاژ سهولت 
 واسطه به بتن يفشار مقاومت شیافزا 

  سیلیکروسیم واکنش ریتاث و آب کاهش
 بتن در فعال کننده پر  نقش يفایا  
 بتن تهیسکوزیو بهبود  
 بتن یشیسا مقاومت شیافزا 
 يرینفوذپذ کاهش 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 حالت فیزیکی: دوغاب 

 وزن مخصوص gr/cm3: 05/0±25/1 
 رنگ: خاکستري 

 از میزان مجاز استاندارد یون کلراید: کمتر 

 میزان و نحوه ي مصرف
 

نباید به مصالح خشک  وقت  یچدقت شود که محصول، ه
این محصول به نوع کاربرد، نوع مصالح، اضافه شود. 

نظر بستگی دارد.  مقدار آب به سیمان، خواص مورد
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 آزمون هايمقدار بهینه مصرف بر اساس انجام 
  . بهدگرد ین میعیت، شرایط محیطی موجودکارگاهی، در 

درصد  3تا  2محصول، میزان مصرف این  یطورکل
مواد سیمانی (سیمان،  سیمان و نسبت به وزن

 گردد. پیشنهاد می) میکروسیلیس، خاکستر بادي

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  ستاعرضه   کیلوگرمی قابل 25 سطل هايدر. 
 اصلی و سالم، دور از سرماي و  يبند در بسته

گرماي شدید و تابش مستقیم نور خورشید به 
 سال قابل نگهداري است. یکمدت 

  محافظت شود. این  زدگی  یخمحصول باید از
یخ  گراد یدرجه سانت -2محصول در دماي 

اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام  زند یم
 .شود یمشخصات محصول اولیه کسب م

 
 در هنگام مصرف احتیاطیاقدامات 

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
 گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک  ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش
 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

 


