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  شرح و عملکرد
میکرو سیلیس (دوده سیلیسی)  حاوياین ماده افزودنی 

  از توانایی که است کربوکسیالتساز بر پایه پلی  و روان
هاي مفید هر دو جزء برخوردار است.   ها و ویژگی

حضور میکرو سیلیس و واکنش پوزوالنی آن موجب 
ی مو کاهش نفوذ پذیري بتن افزایش مقاومت بتن 

آمورف بودن و ریزي ذرات  یل. همچنین به دلگردد
ذرات آن، موجب تقویت ناحیه مرزي بین سنگدانه و 

 هیحضور روان ساز پا. ماتریس خمیر سیمان می گردد
، کاهش  شتریب یروانموجب  نیز التیکربوکس یپل

 سیمان،  ، کاهش آب ، پخش بهتر ذرات  يرینفوذپذ
در زمان طوالنی تر می گردد. کاهش  اسالمپ ينگهدار

نفوذ پذیري با این ماده مطابق با استانداردهاي ذیل 
 قابل ارزیابی می باشد:

 
 BS 1881- 122 
 ASTM- C1202 
 BS EN 12390-8 

 

 موارد کاربرد

 دیشد يبارها تحت یبتن يسازه ها 
  یکینامید
 در جنوب  یبتن يانواع سازه ها  ساخت

خلیج فارس و در شرایط مهاجم حاوي 
 یون کلراید

 ذوب  کلیدر معرض س يبتن ها ساخت
 خیو
 با   ییو بتن ها میحج يبتن ها ساخت

 تراکم آرماتور باال

 کم  و  يریبا  نفوذپذ یبتن هائ ساخت
   ادیدوام ز

 خود تراکم يها 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 
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 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
 آزمون هايمقدار بهینه مصرف بر اساس انجام 

  . بهدگرد ین میعیت، شرایط محیطی موجودکارگاهی، در 
درصد  10تا  8محصول، 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

 


