
 وانکپکوپالست ال
 کننده / کاهنده آبافزودنی روان

CapcoPlast L1 
Plasticizer / Low-Range Water-Reducing Admixture 
 

بکاا  اسکت کک  کننکده / کاهنکده آب وان یک  روانکپکوپالست ال

یکا بدون تغییا نسبت آب ب  مواد سکیاانی  / مالت افزایش روانی بتن

مکورد  ،بکدون ککاهش روانکی یسیاانمواد باا  کاهش نسبت آب ب  

 گیاد.استفاده قاار می

استاندارد ملی ایاان ب  شکااره این محصول با اساس الزامات عاومی 

استاندارد ملکی ایکاان بک  در  2الزامات عالکاد  جدول و  1-2930

 Aرده الزامکات شود. ضاناً این افزودنی بکا تولید می 2930-2شااره 

و الزامکات  EN 934-1اسکتاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  2جدول 

وان طبق جدول زیکا و مشخصات فیزیکی و شیایایی کپکوپالست ال

شده در استاندارد ملی ایاان بک  شکااره ت مجاز اعالمدر دامن  تغییاا

 شود.تولید می 2930-1
 بوده است.( Plastit L1)نام سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ا  تیاهقهوه رنگ

 لیگنوسولفونات پای  شیایایی
 3g/cm 02/0 ± 18/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلاید
 5% (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 8 
 -C 3 دما  انجااد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 ها  مسلح و غیا مسلحتولید و اجاا  بتن -

 ها  پای  سیاانیتولید مالت -

 ریز  در دما  معاولیانواع بتن -

تکا  45/0ها  با نسبت آب بک  مکواد سکیاانی بکین بتن اجاا  -

 متاسانتی 8تا  5و اسالمپ اولی   55/0

آور  سککا ت  بتنککی در شککاای  عاکک سککا ت قطعککات پیش -

 استاندارد

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

کاهش نسبت آب ب  مواد سکیاانی در روانکی باابکا و افکزایش  -

 روزه 28و  7مقاومت فشار  

نفوذپذیا  ب  دلی  کاهش نسکبت آب بک  جذب آب و کاهش  -

 مواد سیاانی

، بهبود قابلیت تکااک  در شکاای  مختلک  و توزیع بهتا سیاان -

 سیاانی باابا دافزایش مقاومت فشار  در نسبت آب ب  موا

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در روانکی باعث ، در نسبت آب ب  سیاان ثابت -

 .شودثابت، باعث کاهش نسبت آب ب  مواد سیاانی می

 بکیش ازدر دوز منطبق، زمان گیاش اولی  مالت اسکتاندارد را  -

 دهد.ایندقیق  تغییا  30

 بکیش ازدر دوز منطبق، زمان گیاش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.ایندقیق  تغییا  60

ل شده است میزان تولید حباب هوا در بتن تازه ب  نحو  کنتا -

شکده ک  تغییاات درصد هوا در محدود مجاز استانداردها  اعالم

 در این باگ  مشخصات قاار گیاد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بکتن را ککاهش  7در نسبت آب ب  سیاان باابا، مقاومت  -

 .دهدنای

باابکا، مقاومکت و درصد حباب هکوا  در نسبت آب ب  سیاان  -

 .دهدرا تا حدود  افزایش میروزه بتن  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصکد  5/1تکا  4/0از وان، محدوده مجاز استفاده از کپکوپالسکت ال

 گام ب  ازا  ها یکصکد کیلکوگام 1500الی  400وزن مواد سیاانی )

مواد سیاانی شام  سیاان، دوده سیلیس، ساباره،  اکسکتا بکاد  و 

تعیین مقدار بهین  ماده افزودنی باید  ها  مشاب ( است.سایا پوزوالن

با توج  ب  مشخصات طاح مخلوط و شاای  اجاایی و آب و هوایی، و 

ها  آزمایشی انجام شود. اسکتفاده بکیش از در نهایت سا ت مخلوط

رویک  زمکان ده ماکن است تبعاتی مانند افزایش بیشحد مجاز اعالم



بک  هاکااه ها  کنکدگیا گیاش بتن ب  ویژه باا  بتن حاو  سکیاان

 داشت  باشد.

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو باابا ب  اندازه باا  استفاده از ماده افزودنی، الزم است آن را با آبی 

 8تکا  5رقیق ناوده و ب  بتنی کک  بک  اسکالمپ اولیک   افزودنیحج  

متا رسیده است، اضاف  ناود. ضاناً الزم است نکات زیا رعایت سانتی

 شود:

دقیقک  بک  طکور  5تا  2افزودنی، بتن بین  اضاف  کادنپس از  -

کام  مخلوط شود و از توزیع یکنوا ت افزودنی در بتن اطاینان 

 حاص  گادد.

این افزودنی ب  صورت مستقی  با سکیاان  شک  یکا مصکالح  -

 سنگی  ش  در تااس قاار نگیاد.

)قبک  از ب  میزان حج  افزودنی و آبی ک  باا  رقیق ککادنش  -

استفاده شده است، از آب ا تالط بتن کسکا بتن( کادن ب  اضاف 

 گادد.

در صورت تاای  ب  افزایش زیاد اسالمپ بتن تکازه، الزم اسکت  -

طاح مخلوط بتن ب  نحو  طااحی شکده باشکد کک  بکتن دچکار 

 اندا تگی نشود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هاچند در نایبند  این محصول در دست  مواد  طاناک طبق 

تواند باعکث ایجکاد حساسکیت شکود. بنکابااین در تااس با پوست می

هنگام کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عینک  و 

 ماس  استفاده شود. هاچنین رعایت نکات زیا الزم است:

شکخ  در معکا  در صورت تااس این افزودنکی بکا چشک ،  -

 د.درون آب، پل  بزندقیق   15حداق  ب  مدت آسیب 

در صورت تااس این افزودنی با پوست، سایعاً پوست آلوده بک   -

 . شست  شوددقیق  در آب تایز  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود تا مجکدداً  -

 قاب  استفاده باشد.

رد، در صورتیک  شخ  مصدوم هاچنان احسکاس نکاراحتی دا -

 .شودسایعاً ب  پزش  مااجع  الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
این محصول با سایا مواد افزودنی شکاکت کپککو در هازمان استفاده 

ی  طاح مخلوط بالمانع است. هاچند الزم اسکت هکا یک  از مکواد 

پیاان  گادد و سپس در مخلوط بتن اضکاف  افزودنی ب  صورت مجزا، 

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نک  باعکث شکاوع و نک  باعکث گسکتاش  کوردگی 

ها  کک  و تنیده یکا سیسکت میلگادها  مدفون در بتن، فوالد پیش

شود. در سا ت کپکوپالسکت سق  سا ت  شده با فوالد گالوانیزه می

دیگکا تاکیبکات حکاو  کلاایکد اسکتفاده  یکاکلسی  از کلاید  ،وانال

 شود.نای

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حا  و نق  و فضا  نگهدار  این افزودنکی بکین مجاز دما  

C 25 :است. ضاناً رعایت موارد زیا نیز الزم است 

نور مسکتقی  معا  از قاار دادن ظاف حاو  ماده افزودنی در  -

  ورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیا  شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبکار و  ،چنانچ  ظاوف حکاو  مکاده افزودنکی در شکاای  اسکتاندارد

مکاه  12فاده از افزودنی از زمان تولیکد، نگهدار  شود، زمان قاب  است

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هکا و پالت 220ها  بشکک ، 20هکا  این محصکول در گالن

 شود.عاض  میگامی کیلو

 

 اطالعات تکمیلی
باا  کسب اطالعات تکیالی این محصول با بخش فنی شاکت کپکو 

رو  و اثا آن این افزودنی  عالکادتااس بگیاید. ضاناً باا  اطالع از 

بکک  فککام اطالعککات عالکککاد   شککدهبککتن تککازه و سختمشخصککات 

 ( مااجع  کنید.CapcoPlast L1-PPIوان )کپکوپالست ال

 

 اطالعات تماس
تهاان،  یابان سکهاورد  شکاالی، کوچک  شکهاتاش،  آدرس شاکت:

 4، طبق  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شااره تااس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکتاونی :


