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 شرح 

ماده افزودنی بتن بهبود دهنده خواص این 

رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده 

کیفیت بتن سخت شده می باشد این ماده عالوه 

بر باال بردن اسالمپ در زمان ساخت بتن )افزایش 

جذب آب و قطع نفوذ پذیری در بتن کارائی (، رفع 

سخت شده ، موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش 

می گردد و سرعت روند پیشرفت واکنش 

 هیدراسیون را کم می نماید .

 مرجع هایاستاندارد

 ASTM C1202 

 BS EN 12390-8  

 BS 1881-122 

 موارد كاربرد
  تولید بتن های با مقاومت مکانیکی و شییییمیایی

 باال 

  نیاز به اسیییالمپ های مناسیییب برای پمناژ بتن و

 استفاده در موارد تراکم آرماتورها 

  تهیه بتن آب بند )واتر پروف (و نفوذ ناپذیر مانند

 پروژه های سد سازی ، مخازن بزرگ نگهداری آب 

     بتن هیای مقیاود در برابر خوردگی هیای مییطی

میانند یون کرر و خا  های سیییولفاته به ویره در  

مناطق شیمالی و جنوبی کشییور در سییازه هایی از  

 قبیل اسکره وبندر 

     بتن هیای نییازمنید به عایق جریان الکتریهییییته

 ساکن 

   ، سیازه های در مرر  سایش مانند عرشه پل ها

 پارکینگ ها و پیاده رو ها 

  بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرد 

  ساخت بتن تصفیه خانه ها 

  بتن ریزی های حجیم ونیمه حجیم 

 خواص و اثرات
  حفظ اسالمپ در طوالنی مدت  

  نهایی افزایش  

  قابریت کارکرد برند مدت در دماهای باال 

  افزایش مقاومت بتن در مقابل نفوذ عوامل آسیییب

 رسان 

  نگهداری اسالمپ بین یک تا دو ساعت 

  افزایش دواد و پایداری بتن  

  فاقد کرراید و در نتیجه آسیب رسانی به آرماتورها 

    کاهش میزان انقبا 

  افزایش مقاومت سایشی 

  صرفه اقتصادی کاهش حجم فضای مورد نیاز برای

 حمل ونقل و نگهداری میصول ژل میکروسیریکا 

   کیاهش زمییان الزد برای اختالج اجزا ودر نتیجییه

 صرفه جویی های اقتصادی انرژی و نیروی کار                                         

 یزان مصرفم 
 7تا  2درصییید وزن سییییمان مصیییرفی )  7تا  2بین 

کیرو گرد سیمان ( است که میزان  011کیروگرد برای 

 ، مصرف قطری با توجه به شرایط مخترف آب و هوایی

نوع شیین وماسییه و سیییمان مورد اسییتفاده ، بایهییتی  

توسیط تهیت های آزمایشی کارگاهی بدست آید . در   

صیییورت نیاز به اسیییالمپ باال همراه با ژل می توانید 

 مقداری فوق روان کننده اضافه نمایید . 

 روش مصرف
را میتوان هم در  دیرگیرمیکروسیییریکا میصییول ژل 

زای بتن اضیییافه بچینگ وهم در ترا  میکهیییر به اج

نمود . برای نتیجه گیری بهتر نخهییت میتویات فرف 

را کامال هم زده تا میصول یکنواخت گردیده و سنس 

 طی چند مرحره به مخروج اضافه شود .

تذکرات مهم : با توجه به میزان مصیییرف این ماده در 

میدوده اعالد شده ، می توان متناسب با آن از میزان 

م نمود . از کییاربرد مواد آب مصیییرفی طرخ اختالج ک

 خشک شده و تاریخ گذشته خودداری گردد. 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی
  :خاکهتری   رنگ 

 :مایع ژلی  حالت فیزیکی 

 :3  وزن مخصوصgr/cm 4/0 

 pH:    01حدود 

 :ندارد  یون کرر 

 نگهداری
 :در میل خشک و سرپوشیده. شرایط نگهداری 

 :بندی اولیه.ماه در بهته 02 مدت نگهداری 

 کیروگرمی 251و بشکه  21فرف بندی:بهته. 
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 ایمنی وبهداشت 
این میصییول نباید برریده شییود . توصیییه میشییود از  

تماس طوالنی مدت با پوست پرهیز گردد .چنانچه این 

 آب شهتشو نمایید . با میصول با پوست تماس یابد ،

 شود .درصورت برریده شدن فورا به پزشک مراجره 

 این ماده آتش زا نیهت .

 

 

 

 

 

 

 


