
 

 

 
 

 NPC 102بتُه شیمی  ريان کىىذٌ وًترال پلی کربًکسیالتی ابر

 شرح
تشای افضایص واسایی ٍ اسالهپ تتي، ٍ  NPC 102ضیوی  تتُي

ّوچٌیي واّص ًسثت آب تِ سیواى دس سٍاًی ثاتت تشای تأهیي 

 .هماٍهت ًْایی تیطتش تىاس هی سٍد

 

 استاوذارد مرجع
 (Type F) ASTM C 494  

 ASTM C 1017 (Type I) 

 

 مًارد کاربرد
  خَد هتشاون تتُيتَلیذ. 

  سیال سٍاى ٍ تتُيتَلیذ. 

 سیضی تا سشعت صیاد تتُي. 

 سیضی تا حذالل استْالن تجْیضات تتُي. 

 ُحالعادُ هسل ّای فَق اجشای ساص. 

 ُساختِ ٍ دس جا ّای تتٌُی پیص اجشای ولیِ ساص. 

 سطح همطع وَچه ٍ سیضی دس لطعات تا  سَْلت تتي

 .ًاهتماسى

  

 خًاص ي اثرات
  ضاّذدسصذ هماٍهت ًوًَِ 40افضایص هماٍهت ًْایی تا. 

  دسصذ 30واّص آب اختالط تتُي دس سٍاًی ثاتت. 

  دسصذ 15واّص عیاس سیواى دس هماٍهت ثاتت، حذاوثش تا. 

 ًِّا تِ جذا ضذى اص یىذیگش واّص توایل سٌگذا. 

  تتُيافضایص اًسجام. 

 تْثَد لاتلیت پوپاط. 

 ًاپزیشی افضایص خاصیت ًفَر. 

 افضایص هیضاى چسثٌذگی تتُي ٍ فَالد. 

 رٍب  -ّای یخثٌذاى  پایذاسی تیطتش دس تشاتش سیىل ٍ

 .افضایص دٍام تتُي

 هصشف اًشطی ووتش تشای تشاون. 

 

 میسان مصرف
تش حسة هماٍهت ٍ واسائی هَسد ًیاص ٍ هیضاى تشٍدت َّای 

اص تتُي  مصرفی درصذ يزن سیمان 8/0تا  3/0تَاى  هحیط هی

 .استفادُ وشد NPC102ضیوی 

 

 

 

 ريش مصرف
سا پس اص  NPC102تشای دستیاتی تِ ًتایج تْیٌِ، تتُي ضیوی 

اختالط واهل اجضاء تِ هخلَط تتُي اضافِ وشدُ ٍ عول اختالط سا 

 .اداهِ دّیذدقیقٍ  2تِ هذت 

 

 میسان مصرف
تشچسة هماٍهت ٍ واسایی هَسد ًیاص ٍ هیضاى تشٍدت َّای هحیط 

دسصذ ٍصى سیواى اص تتي ضیوی  8/0تا  3/0هی تَاى 

102NPC استفادُ وشد . 

 

 مشخصات فیسيكی ي شیمیايی
 لَُْ ای:   سًگ 

 هایع: حالت فیضیىی 

 ٍصى هخصَظ :gr/cm
3 05/1 

 pH  : 7حذٍد 

 دس آب: لاتلیت اًحالل 

 ًذاسد: یَى ولش 

 

 وگهذاري
 دس ظشف سشتستِ ٍ هحفَظ اص َّا ٍ:ضشایط ًگْذاسی 

 یخثٌذاى

 تٌذی اٍلیِ یىسال دس تستِ :هذت ًگْذاسی 

 ِویلَگشهی 20ٍ220ظشٍف :تٌذی تست 

 

 کاربردي –مالحظات فىی 
  ٍ هصشف تیص اص حذ ایي افضٍدًی هَجة افضایص سٍاًی

 .ضَد هیتتُي واّص هماٍهت 

 ّای واسگاّی  هیضاى هصشف تْیٌِ تایذ اص طشیك آصهایص

  .تعییي ضَد

  دس صَست ًیاص تِ استفادُ ّوضهاى اص چٌذ افضٍدًی هختلف

دس یه هخلَط تتُي، لثالً تا هشوض تحمیمات تتُي ضیوی هطَست 

فشهایی



 

 

 
 

 NPC 102بتُه شیمی  ريان کىىذٌ وًترال پلی کربًکسیالتی ابر

 (Co 25دها )دس هماٍهت فطاسی ثاتت  102NPCهمایسِ افضایص واسائی ًوًَِ ّای تتُي حاٍی -1جذٍل 
 عیاس سیواى
Kg/m3 

ًسثت آب تِ 

 W/Cسیواى 

هیضاى هصشف افضٍدًی 

 (دسصذ ٍصى سیواى)

 اسالهپ
cm 

 Kg/cm2هماٍهت فطاسی 

 سٍص28ُ سٍص7ُ سٍص3ُ سٍص1ُ

350 5/0 - 7 86 160 240 310 

350 5/0 3/0 14 90 180 311 400 

 377 275 170 73 سیضضی 8/0 5/0 350

 
 (Co 25دها )همایسِ هماٍهت فطاسی دس واسایی ثاتت -2جذٍل 

 عیاس سیواى
Kg/m3 

ًسثت آب تِ 

 W/Cسیواى 

هیضاى هصشف افضٍدًی 

 (دسصذ ٍصى سیواى)

 اسالهپ
cm 

 Kg/cm2هماٍهت فطاسی 

 سٍص28ُ سٍص7ُ سٍص3ُ سٍص1ُ

350 5/0 - 7 86 160 240 310 

350 45/0 4/0 5/7 133 240 345 440 

350 40/0 6/0 5/7 146 268 365 485 

350 35/0 8/0 5/6 186 286 402 520 

 
 تا ًوًَِ ضاّذ 102NPCهمایسِ هماٍهت فطاسی ًوًَِ ّای حاٍی تتُي ضیوی -1ًوَداس 

 
 (Co 25دها )دس ضشایط سٍاًی تشاتش ًسثت تِ تتُي ضاّذ  102NPCتغییشات سشعت گیشش تتي تا استفادُ اص -3جذٍل 

 تغییشات سشعت گیشش تتُي )%(هصشف افضٍدًی همذاس 

 ًْایی اٍلیِ

 تذٍى تغییش % -5 3/0

5/0 12- % 8- % 

8/0 15- % 10- % 

 


