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 شرح
دارای میکروسیلیکا و فوق روان کننده بسیار  سوپر ژل 

افزودنی با قوی باا پاا ک کربوکسااایت  اسااا    ا     

خاایااایا  پو وبنی وباک لااوا  ژل بوده و افزا نده      

خایی  رئوووژ کی بت  در شکل خمیری برای ساخ  

بت  با مقاوم  فشااااری و خمشااای باب بک کار میرود 

 مکانیزم عملکرد ا   محصول ، واکنش با هیدروکسید 

 کلسیم آ اد شده ناشی ا  هیدراسیون سیمان اس   

محصاول سااختک شده در کرکیب بت  سودمند بوده ،   

نفوذپاار ری بت  را کم کرده و دوام وپااا ااداری آن را 

 افزا ش می دهد  

نوع د رگیر و اویاافی نیز قاابل ارائک       ساااوپر ژل در دو

 می باشد  

 مرجع هایاستاندارد

 ASTM C1202 

 BS EN 12390-8  

 BS 1881-122 

 موارد كاربرد

    سااااخ  بت  های نفوذ ناپر ر و بادوام در منا

 کح  لملک  ون های شیمیا ی مخرب 

  ساخ  بت  های مسلح و غیر مسلح 

    سااخ  بت  انواع ساا ه ها ا  قلیل سدها ، کصفیک

 خانک ها ، کانال های انتقال آب و پل ها 

  سااااخ  و لمل بت  در مسااااف  های  وبنی و

  منا   گرمسیر 

 

 خواص و اثرات 
  کاهش نسل  آب بک سیمان 

  دریدی عیار سیمان در بت   02کاهش لداقل 

   افزا ش روانی و کارا ی بت 

 ی ، خمشی و کششی بت  افزا ش مقاوم  فشار 

  لصول مقاوم  فشاری  ود رس 

   ساالوو  پمژاژ و کاهش اسااتلته کالیزا  بت

 ر زی 

  نفوذپر ری بت   کاهش 

   افزا ش دوام بت 

   افزا ش مقاوم  سا شی بت 

   کاهش التمال برو  انواع کره در بت 

     کاهش آساایب های ناشاای ا  عدم ا رای ساار

 کیور نگ بت   

  سا گاری با انواع سیمان های پرکلند 

   اقتصادی شدن  رح هاب بت  در شرا طی کک بت

در معرض ضااارباک و باارهاای د ناامیکی ، لملک     

 سووفا  ها و کلرا د ها قرار میگیرد  

 

 میزان مصرف
دریااد و ن ساایمان   5کا 3بی  میزان مصاار  

کیلوگرم  022کیلوگرم برای  5کااا  3)مصااارفی 

سایمان   اسا  کک میزان مصر  قطعی با کو ک   

بک شارا   مختل  آب و هوا ی و نوع ش  وماسک  

و سیمان مورد استفاده با ستی کوس  کس  های 

 آ ما ش کارگاهی بدس  آ د  

 روش مصرف
را میتوان هم در بچینگ وهم در   سااوپر ژلمحصااول 

نمود   برای نتیاک کراه میکسار بک ا زای بت  اضاافک   

گیری بلتر نخساا  محتو ا  فر  را کامت هم  ده کا 

محصول  کنواخ  گرد ده و سژس  ی چند مرللک بک 

 مخلوط اضافک شود  

کرکرا  ملم : با کو ک بک میزان مصااار  ا   ماده در 

محدوده اعتم شده ، می کوان متناسب با آن ا  میزان 

ربرد مواد آب مصااارفی  رح اختتط کم نمود   ا  کااا

 خشک شده و کار خ گرشتک خودداری گردد  

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی
  :خاکستری   رنگ 

 :ما   ژوی  لاو  فیز کی 

 :3  و ن مخصوصgr/cm 4/0 

 pH:    02لدود 

 :ندارد   ون کلر 

 نگهداری
 :در محل خشک و سرپوشیده  شرا   نگلداری 

 :بندی اوویک ماه در بستک 00 مد  نگلداری 

 کیلوگرمی 052و بشکک  02فر  بندی:بستک  

 

 



 sB.C 12 1بتُن شیمی                  سوپر ژل                                                      

 

 ايمنی وبهداشت 
ا   محصااول نلا د بلعیده شااود   کویاایک میشااود ا   

کماس  وبنی مد  با پوس  پرهیز گردد  چنانچک ا   

 با آب شستشو نما ید   محصول با پوس  کماس  ابد ،

در یاور  بلعیده شادن فورا بک پزشااک مرا عک شود   

    ا   ماده آکش  ا نیس 

 

 

 

 

 


