
 SPN1 کپکونرم

 آبقوی کننده / کاهنده روانفوق افزودنی 

CapcoNorm SPN1 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing Admixture 

 
برای است که آب قوی کننده / کاهنده روانفوق یک  SPN1 کپکونرم

بتن / مالت بددون غیییدر نتدآت آب بده  ش قابل مالحظه روانیافزای

مواد سیمانی یا برای کاهش نتآت آب به مواد سیمانی بدون کاهش 

 گیرد.روانی، مورد استفاده قرار می

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شدماره 

در اسدتاندارد ملدی  2-3و  1-3ول او الزامات عملکردی جد 1-2930

شود. ضمناً این افزودنی با الزامدات غولید می 2930-2اره ایران به شم

و  EN 934-1استاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد  Fرده 

 نیز غطابق دارد. EN 934-2استاندارد  2-3و  1-3 ولاالزامات جد

است طآق جدول زیر  SPN1 کپکونرممشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شدده در اسدتاندارد ملدی ایدران بده  در دامنه غیییرات مجاز اعالم که

 شود.غولید می 2930-1شماره 
 بوده است.( Plastit SPN1)نام سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ایقهوه رنگ

 نفتالن سولفاناتپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 18/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 2/0 (Na₂O) قلیایی معادلمقدار مواد 

pH 1 ± 6 
 -C 3 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شدامل بدتن  های متلح و غیدر متدلحبتن انواع غولید و اجرای -

خددودغراک ، بددتن پمپددی، بددتن پددوزوبنی، بددتن سددآک، قطعددات 

 غنیده، غزئینی و ...ساخته، بتن پیشپیش

 زیاد با کیفیت های پایه سیمانیغولید مالت -

  45/0غا  40/0بین های با نتآت آب به مواد سیمانی غولید بتن -

های سداخت و سداز بده دلیدل افدزایش سدرعت کاهش هزینه -

 برداریریزی و قالبعملیات بتن

 

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 افدزایشکاهش نتآت آب به مواد سیمانی در رواندی برابدر و  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 

کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دلیل کاهش نتدآت آب بده  -

 مواد سیمانی

بده افزایش مقاومت سایشی بتن به دلیدل کداهش نتدآت آب  -

 سیمان

غوزیع بهتر سیمان، بهآود قابلیت غدراک  در شدرایم مختلد  و  -

 افزایش مقاومت فشاری در نتآت آب به مواد سیمانی برابر

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در رواندی ، باعث در نتآت آب به سیمان ثابت -

 .شودثابت، باعث کاهش نتآت آب به مواد سیمانی می

 بدیش ازنطآق، زمان گیرش اولیه مالت اسدتاندارد را در دوز م -

 دهد.میندقیقه غیییر  30

 بدیش ازدر دوز منطآق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیقه غیییر  60

میزان غولید حآاب هوا در بتن غازه به نحوی کنترل شده است  -

شدده استانداردهای اعالمکه غیییرات درصد هوا در محدود مجاز 

 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بدتن را کداهش  7در نتآت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

 .دهدنمی

برابدر، مقاومدت و درصد حآاب هدوای در نتآت آب به سیمان  -

 .دهدروزه بتن را غا حدودی افزایش می 28

 

 استفاده از ماده افزودنی در بتنروش 

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصدد وزن  5/1غدا  5/0، از SPN1 کپکونرممحدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلدوگرم مدواد  1500الی  500مواد سیمانی )

سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکتتر بادی و سدایر 

مقدار بهینه ماده افزودندی بایدد بدا  غعیین های مشابه( است.پوزوبن



غوجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایم اجرایی و آب و هوایی، و در 

تفاده بیش از حدد های آزمایشی انجام شود. اسنهایت ساخت مخلوط

اندداختگی آب و جداشدگی شده ممکن است غآعاغی مانندمجاز اعالم

 داشته باشد.به همراه را 

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر به اندازه برای استفاده از ماده افزودنی، بزم است آن را با آبی 

 پدایینرقیق نموده و به بتندی کده بده اسدالمل اولیده  افزودنیحج  

 رسیده است، اضافه نمود. ضمناً بزم است نکات زیر رعایت شود:

دقیقده بده طدور  5غا  2افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کامل مخلوط شود و از غوزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان 

 حاصل گردد.

  با سدیمان خشدک یدا مصدالح این افزودنی به صورت متتقی -

 سنگی خشک در غماس قرار نگیرد.

)قآدل از به میزان حج  افزودنی و آبی که برای رقیق کدردنش  -

استفاده شده است، از آب اختالط بتن کتدر کردن به بتن( اضافه

 گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در نمیبندی این محصول در دسته مواد خطرناک طآقه

غواند باعدث ایجداد حتاسدیت شدود. بندابراین در غماس با پوست می

هنگام کار با این ماده افزودنی بزم است از پوشش مناسب، عیندک و 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر بزم است:

شدخ  در معدر  در صورت غماس این افزودندی بدا چشد ،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

در صورت غماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده بده  -

 . شتته شوددقیقه در آب غمیز  15مدت 

لآاس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شتته شود غا مجددداً  -

 قابل استفاده باشد.

رد، در صورغیکه شخ  مصدوم همچنان احتداس نداراحتی دا -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه بزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
خددانواده  محصددوبتبدده جددز  محصددولایددن همزمددان اسددتفاده 

شرکت کپکدو  هایبا سایر افزودنی  NClکوست پکربوکتیالت و کلیپ

در یک طرح مخلوط بالمانع است. هرچند بزم است هر یک از مدواد 

افزودنی به صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضدافه 

 شود.
 

 

 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نده باعدث شدروع و نده باعدث گتدترش خدوردگی 

های کد  و غنیده یدا سیتدت میلگردهای مدفون در بتن، فوبد پیش

 کپکدونرمشدود. در سداخت سق  ساخته شده با فدوبد گدالوانیزه می

SPN1،   دیگدر غرکیآدات حداوی کلرایدد اسدتفاده  یدااز کلرید کلتی

 شود.نمی

 

 انبار کردن ماده افزودنیروش حمل و نقل و 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودندی بدین مجاز دمای 

C35 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز بزم است 

نور متدتقی  معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 ماده افزودنی جلوگیری شود.دگی زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انآدار و  ،چنانچه ظروف حداوی مداده افزودندی در شدرایم اسدتاندارد

مداه  12نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان غولیدد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
عرضده کیلدوگرمی  240های بشدکهو  24هدای این محصول در گالن

 شود.می

 

 اطالعات تکمیلی
برای کتب اطالعات غکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردغماس بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

 کپکدونرمبه فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن غازه و سختمشخصات 

SPN1 (CapcoNorm SPN1-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
غهران، خیابان سدهروردی شدمالی، کوچده شدهرغاش،  آدرس شرکت:

 4، طآقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پتتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره غماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبتایت:



 info@capco.co.ir                                    پتت الکترونیک:


