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 شرح
کامل و چند افزودني یک به عنوان  121Aبتُن شيمي 

جانبه است که در توليد بتن با ضریب دوام بسيار باال 

عالوه بر داشتن   121Aاستفاده مي شود . بتن شيمي 

دارای قدرت ایجاد بتني است که در سيکل  PPالياف 

های ذوب و انجماد دوام باالیي داشته باشد . همچنين 

عمر سرویس دهي  ACPآب بند کنندگي افزودني 

 سازه را به حداکثر مي رساند 

 مرجع هایاستاندارد

 ASTM C1202 

 BS EN 12390-8  

 BS 1881-122 

 موارد كاربرد
  بتن ریزی در معرض وزش باد یا تشعشع خورشيد

 و مناطق خشک 

    برای جبران نسببي خسبارت ناشي از تاخير مجاز

 در انجام کيورینگ اوليه 

   سببازه های در معرض بارهای دیناميکي رضببربه ر

 خستگي و مقاطع نازک بتني 

  سازه های بتني در معرض سيکل های شدید ذوب

 و انجماد 

  کم کردن خطر متالشي پذیری برای بتن های در

 معرض ریسک انفجار و آتش سوزی 

  بتن های نظامي وتدافندی 

     بهبود خواص موجود در بتن ببا حبداقبل هزینه و

 حداکثر بازده 

  کانال های روباز انتقال آب 

 خواص و اثرات
  افزایش نفوذ ناپذیری بتن 

  مقاومت سایشي افزایش 

  ر خوردگي مقاومت در برابافزایش 

  حفظ کارایي و اسالمپ بتن 

  افزایش دوام و پایداری بتن 

    کباهش زمبان الزم برای اختالا اجزا و در نتيجه

 صرفه جویي های اقتصادی انرژی و نيروی کار 

  کاهش  %03نزدیک بهW/C  

  در شبببرایطي که بتن در معرض ضبببربه و بارهای

دیناميکي ر تر وخشک شدن و حمله سولفات ها و 

وامبل جوی چون چرخببه ذوب و  عهببا و  یبد  کلرا

انجماد است و کاهش ترک های پالستيک و ارتقاء 

نسببي مقاومت های فشباری ر کشبشي و خمشي    

بتن مد نظر است ر استفاده از ژل ميکروسيليکای 

 الياف دار روشي بسيار مفيد و اقتصادی است .

 میزان مصرف
 8تا  5) درصبببد وزن سبببيمان مصبببرفي  8تا  5بين 

کيلو گرم سيمان ( است که ميزان  133کيلوگرم برای 

مصرف قطعي با توجه به شرایط مختلف آب و هوایي ر 

نوع شببن وماسببه و سببيمان مورد اسببتفاده ر بایسببتي  

توسبط تسبت های آزمایشي کارگاهي بدست آید . در   

صبببورت نياز به اسبببالمپ باال همراه با ژل مي توانيد 

  اضافه نمایيد . مقداری فوق روان کننده

 روش مصرف
محصبول ژل ميکروسيليکا  الياف دار را ميتوان هم در  

بچينگ وهم در تراک ميکسبببر به اجزای بتن اضبببافه 

نمود . برای نتيجه گيری بهتر نخسببت محتویات فرف 

را کامال هم زده تا محصول یکنواخت گردیده و سپس 

 طي چند مرحله به مخلوا اضافه شود .

تذکرات مهم : با توجه به ميزان مصبببرف این ماده در 

محدوده اعالم شده ر مي توان متناسب با آن از ميزان 

آب مصبببرفي طرخ اختالا کم نمود . از کبباربرد مواد 

 خشک شده و تاریخ گذشته خودداری گردد. 

 مشخصات فیزيکی و شیمیايی
  :خاکستری   رنگ 

 :مایع ژلي  حالت فيزیکي 

 :3  وزن مخصوصcmgr/ 4/1 

 pH:    13حدود 

 :ندارد  یون کلر 

 نگهداری
 :در محل خشک و سرپوشيده. شرایط نگهداری 

 :بندی اوليه.ماه در بسته 12 مدت نگهداری 

 کيلوگرمي 253و بشکه  23فرف بندی:بسته. 

 ايمنی وبهداشت 
این محصببول نباید بلعيده شببود . توصببيه ميشببود از  

.چنانچه این تماس طوالني مدت با پوست پرهيز گردد 

 محصول با پوست تماس یابد ربا آب شستشو نمایيد .
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