
 SPNR کپکونرم

 گیرکنندهکند/  آبقوی کننده / کاهنده روانفوق افزودنی 

CapcoNorm SPNR 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing and Retarding Admixture 

 
گیر کندد/  آبقدوی کنندده / کاهندده روانفوق یک  SPNR کپکونرم

مالحظده رواندی بد/  / مدال  بده زایش قابل برای اف ست کهکننده ا

ریزی در هوای گرم بدون تغییر نسبت آب به مدواد خصوص برای ب/ 

سیمانی یا برای کاهش نسبت آب بده مدواد سدیمانی بددون کداهش 

گیدرد  همنندی  اید  افزودندی دارای روانی، مورد اسد/ااده قدرار می

 باشد ویژگی حاظ اسالمپ در طول زمان می

ای  محصول بر اساس الزاما  عمومی اس/اندارد ملی ایران به شدماره 

در اسد/اندارد  2-11و  1-11ول او الزاما  عملکدردی ددد 1-2930

شود  ضدمنا  اید  افزودندی بدا تولید می 2930-2ملی ایران به شماره 

 ENاسد/اندارد  1و ددول  ASTM C494اس/اندارد  Gالزاما  رده 

نیدز  EN 934-2اسد/اندارد  2-11و 1-11ول او الزاما  ددد 934-1

 تطابق دارد 

است طبق ددول زیر  SPNR کپکونرممشخصا  فیزیکی و شیمیایی 

شدده در اسد/اندارد ملدی ایدران بده در دامنه تغییرا  مجاز اعالم که

 شود تولید می 2930-1شماره 
 بوده است ( Plastit SPNR)نام سابق ای  محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ایقهوه رنگ

 نا وپلی نا/ال  سولا پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 18/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 3 (Na₂O) قلیایی معادلمقدار مواد 

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شدامل بد/   های مسلح و غیدر مسدلحب/  انواع تولید و ادرای -

تزئینی و     ب/  خودتراکم، ب/  پمپی، ب/  پوزوالنی، ب/  سبک، 

 هوای گرمشرایط به خصوص در 

 های حجیم در ضخامت باالریزیب/  -

تر ب/  با اسد/ااده تولید ب/  آماده و ایجاد امکان حمل طوالنی -

 از تاخیر در زمان گیرش

 45/0تا  40/0ی  بهای با نسبت آب به مواد سیمانی تولید ب/  -

 های پایه سیمانیتولید مال  -

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
قابل  کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر و افزایش -

 مالحظه مقاومت فشاری

کاهش دذب آب و ناوذپذیری به دلیل کاهش نسدبت آب بده  -

 مواد سیمانی

دلیدل کداهش نسدبت آب بده افزایش مقاومت سایشی ب/  به  -

 سیمان

توزیع به/ر سیمان، بهبود قابلیت تدراکم در شدرایط مخ/لد  و  -

 افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به مواد سیمانی برابر

 خیر در زمان گیرش اولیه و نهایی تا -

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

  شودثابت، باعث کاهش نسبت آب به مواد سیمانی می

در دوز منطبق، زمان گیرش اولیه مال  اسد/اندارد را حدداقل  -

 دهد دقیقه افزایش می 90

در دوز منطبق، زمان گیرش نهایی مال  اس/اندارد را حدداکرر  -

 دهد دقیقه افزایش می 360

نحوی کن/رل شده است میزان تولید حباب هوا در ب/  تازه به  -

شدده که تغییرا  درصد هوا در محدود مجاز اس/انداردهای اعالم

 در ای  برگه مشخصا  قرار گیرد 

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بد/  را کداهش  7در نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

  دهدنمی

برابدر، مقاومدت و درصد حباب هدوای در نسبت آب به سیمان  -

  دهدروزه ب/  را تا حدودی افزایش می 28

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصدد وزن  5/1تا  4/0، از  SPNR کپکونرممحدوده مجاز اس/ااده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلدوگرم مدواد  1500الی  400مواد سیمانی )



سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکس/ر بادی و سدایر 

ماده افزودندی بایدد بدا  تعیی  مقدار بهینه های مشابه( است پوزوالن

توده به مشخصا  طرح مخلوط و شرایط ادرایی و آب و هوایی، و در 

/ااده بیش از حدد های آزمایشی انجام شود  اسنهایت ساخت مخلوط

اندداخ/گی و دداشدگی، آب شده ممک  است تبعاتی مانندمجاز اعالم

رویده زمدان گیدرش بد/  بده ویدژه بدرای بد/  حداوی افدزایش بی یا

 داش/ه باشد به همراه را  های کندگیرسیمان

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر به اندازه برای اس/ااده از ماده افزودنی، الزم است آن را با آبی 

 پدایی رقیق نموده و به ب/ندی کده بده اسدالمپ اولیده  افزودنیحجم 

 رسیده است، اضافه نمود  ضمنا  الزم است نکا  زیر رعایت شود:

دقیقده بده طدور  5تا  2افزودنی، ب/  بی   اضافه کردنپس از  -

د و از توزیع یکنواخت افزودنی در ب/  اطمینان کامل مخلوط شو

 حاصل گردد 

ای  افزودنی به صور  مس/قیم با سدیمان خشدک یدا مصدالح  -

 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد 

)قبدل از به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کدردنش  -

اس/ااده شده است، از آب اخ/الط ب/  کسدر کردن به ب/ ( اضافه

 گردد 

در صور  تمایل به افزایش زیاد اسالمپ ب/  تدازه، الزم اسدت  -

طرح مخلوط ب/  به نحوی طراحی شدده باشدد کده بد/  دچدار 

 انداخ/گی نشود دداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیای  محصول در دس/ه مواد خطرناک طبقه

ث ایجداد حساسدیت شدود  بندابرای  در تواند باعدتماس با پوست می

هنگام کار با ای  ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عیندک و 

 ماسک اس/ااده شود  همننی  رعایت نکا  زیر الزم است:

شدخ  در معدر  در صور  تماس ای  افزودندی بدا چشدم،  -

 د درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مد  آسیب 

در صور  تماس ای  افزودنی با پوست، سریعا  پوست آلوده بده  -

   شس/ه شوددقیقه در آب تمیز  15مد  

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شس/ه شود تا مجدددا   -

 قابل اس/ااده باشد 

در صورتیکه شخ  مصدوم همننان احسداس نداراح/ی دارد،  -

  شودسریعا  به پزشک مرادعه الزم است 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت

محصددوال  بددر پایدده بدده دددز بددا  محصددولایدد  همزمددان اسدد/ااده 

شرکت کپکو  هایافزودنیبا سایر  ،NClکربوکسیال  و کپکوست پلی

در یک طرح مخلوط بالمانع است  هرچند الزم است هر یک از مدواد 

افزودنی به صور  مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط ب/  اضدافه 

 شود 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
ای  ماده افزودنی نده باعدث شدروع و نده باعدث گسد/رش خدوردگی 

های کد  و سیسد/متنیده یدا میلگردهای مدفون در ب/ ، فوالد پیش

 کپکدونرمشدود  در سداخت سق  ساخ/ه شده با فدوالد گدالوانیزه می

SPNR،  دیگدر ترکیبدا  حداوی کلرایدد اسد/ااده  یدااز کلرید کلسیم

 شود نمی

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری ای  افزودندی بدی  مجاز دمای 

C35 :است  ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نور مسد/قیم معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اد/ناب شود 

 دگی ماده افزودنی دلوگیری شود زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبدار و  ،افزودندی در شدرایط اسد/انداردچناننه ظروف حداوی مداده 

مداه  12نگهداری شود، زمان قابل اس/ااده از افزودنی از زمان تولیدد، 

 مشروط به اینکه درب مخازن بس/ه بماند  است

 بندی ماده افزودنیبسته
عرضده کیلدوگرمی  240های بشدکه و  24های ای  محصول در گال 

 شود می

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعا  تکیملی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن ای  افزودنی  عملکردتماس بگیرید  ضمنا  برای اطالع از 

 کپکدونرمبه فرم اطالعا  عملکردی  شدهب/  تازه و سختمشخصا  

SPNR (CapcoNorm SPNR-PPI مرادعه کنید ) 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سدهروردی شدمالی، کوچده شدهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پس/ی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الک/رونیک:


