کپکوپالست PG06A
افزودنی روانکننده  /کاهنده آب  /زودگیر کننده

CapcoPlast PG06A

Plasticizer / Low-Range Water-Reducing and Accelerating Admixture
کپکوپالست  ،PG06Aیک روانکنندده  /کاهندده آب /زودگیرکنندده
است که برای افزایش روانی بتن  /مالت بدون تغییدر نبد ت آب بده
مواد سیمانی یا برای کاهش نب ت آب به مواد سیمانی بدون کاهش
روانی ،مورد استفاده قرار میگیرد .این افزودنی همچنین باعث کاهش
زمان گیرش و افدزایش مااومدت فرداری یدکروزه بدتن ستتشدده
میشود.
این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شدماره
 1-2930و الزامات عملکردی جدول  12در استاندارد ملی ایدران بده
شماره  2930-2تولید میشود .ضمناً این افزودنی بدا الزامدات رده E
استاندارد  ASTM C494و جدول  1اسدتاندارد  EN 934-1و الزامدات
جدول  12استاندارد  EN 934-2نیز تطابق دارد.
مرتصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپالست  PG06Aط ق جدول زیر
و در دامنه تغییرات مجاز اعالمشده در استاندارد ملی ایران به شماره
 1-2930تولید میشود.

(نام سابق این محصول  Plastit PG06Aبوده است).
حالت فیزیکی
رنگ
پایه شیمیایی
چگالی
مادار کلرید
مادار مواد قلیایی معادل ()Na₂O
pH

دمای انجماد

مایع
قهوهای تیره
لیگنوسولفونات
1/06 ± 0/02 g/cm3
ناچیز
1٪
7±1
-3 C

کاربرد و اثر ماده افزودنی روی بتن
کاربرد افزودنی در بتن
 انواع بتنریزی در محدوده دمایی بین  5تدا  15درجدهسانتیگراد
 تولید مالتهای با کیفیت باال در هوای سرد سددا ت قطعددات پیشسددا ته بتنددی در شددرای عمدد آوریاستاندارد

مزایای استفاده از افزودنی در بتن

 کاهش نب ت آب به مواد سدیمانی در رواندی برابدر و افدزایشمااومت فراری یکروزه
 کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دلی کاهش نبد ت آب بدهمواد سیمانی
 تبریع در زمان سا ت بتن کاهش زمان محافظت از بتن در شرای هوای سرد -بازکردن سریعتر قالبها

اثر افزودنی روی بتن تازه
 سرعت و مادار آّب اندا تگی بتن را کاهش میدهد. در دوز منط ق ،زمان گیرش اولیه مدالت اسدتاندارد در دمدای 20درجه سانتیگراد را به کمتر از  30دقیاه نمیرساند.
 در دوز منط ق ،زمان گیرش اولیه مالت استاندارد در دمدای 5درجه سانتیگراد را به کمتر از  60درصد زمدان گیدرش مدالت
بدون افزودنی میرساند.
 میزان تولید ح اب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده استکه تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالمشدده
در این برگه مرتصات قرار گیرد.

اثر افزودنی روی بتن سختشده
 در نب ت آب به سیمان برابدر ،مااومدت کوتاهمددت یدکروزهافزایش میدهد.
 در نب ت آب به سیمان و درصد ح اب هدوای برابدر ،مااومدت 28روزه بتن را کاهش نمیدهد.

روش استفاده از ماده افزودنی در بتن
محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
محدوده مجاز استفاده از کپکوپالست  ،PG06Aاز  1تا  2درصدد وزن
مواد سیمانی ( 1000الی  2000گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد
سیمانی شام سیمان ،دوده سیلیس ،سرباره ،اکبتر بادی و سدایر
پوزوالنهای مرابه) است .تعیین مادار بهینه ماده افزودندی بایدد بدا
توجه به مرتصات طرح متلوط و شرای اجرایی و آب و هوایی ،و در
نهایت سا ت متلوطهای آزمایری انجام شود .استفاده بیش از حدد
مجاز اعالمشده ممکن است ت عاتی مانند کاهش بیرویه زمان گیرش

بتن به ویژه برای بتن حاوی سدیمانهای زودگیدر بده همدراه داشدته
باشد.

نحوه اختالط افزودنی در بتن
برای استفاده از ماده افزودنی ،الزم است آن را با آبی به اندازه دو برابر
حجم افزودنی رقیق نموده و به بتنی کده بده اسدالم اولیده  5تدا 8
سانتیمتر رسیده است ،اضافه نمود .ضمناً الزم است نکات زیر رعایت
شود:
 پس از اضافه کردن افزودنی ،بتن بین  2تا  5دقیاده بده طدورکام متلوط شود و از توزیع یکنوا ت افزودنی در بتن اطمینان
حاص گردد.
 این افزودنی به صورت مبتایم با سدیمان ردک یدا مصدالسنگی رک در تماس قرار نگیرد.
 به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کدردنش (ق د ازاضافهکردن به بتن) استفاده شده است ،از آب ا تالط بتن کبدر
گردد.
 در صورت تمای به افزایش زیاد اسالم بتن تدازه ،الزم اسدتطرح متلوط بتن به نحوی طراحی شدده باشدد کده بدتن دچدار
جداشدگی و آباندا تگی نرود.

نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
این محصول در دسته مواد طرناک ط اهبندی نمیشود؛ هرچند در
تماس با پوست می تواند باعدث ایجداد حباسدیت شدود .بندابراین در
هنگام کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب ،عیندک و
ماسک استفاده شود .همچنین رعایت نکات زیر الزم است:
 در صورت تماس این افزودندی بدا چردم ،شدت در معدرآسیب حداق به مدت  15دقیاه درون آب ،پلک بزند.
 در صورت تماس این افزودنی با پوست ،سریعاً پوست آلوده بدهمدت  15دقیاه در آب تمیز شبته شود.
 ل اس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شبته شود تا مجددداًقاب استفاده باشد.
 در صورتیکه شت مصدوم همچنان احبداس نداراحتی دارد،الزم است سریعاً به پزشک مراجعه شود.

سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی
سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
استفاده همزمان این محصول با سایر افزودنیهای شدرکت کپکدو در
یک طرح متلوط بالمانع است .هرچند الزم اسدت هدر یدک از مدواد
افزودنی به صورت مجزا ،پیمانه گردد و سپس در متلوط بتن اضدافه
شود.

امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نده باعدث شدروع و نده باعدث گبدترش دوردگی
میلگردهای مدفون در بتن ،فوالد پیشتنیده یدا سیبدتمهای کد و
سا سا ته شده با فوالد گالوانیزه میشود .در سا ت کپکوپالسدت
 ،PG06Aاز کلرید کلبیم یا دیگر ترکی دات حداوی کلرایدد اسدتفاده
نمیشود.

روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی
شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حم و نا و فضای نگهداری این افزودندی بدین  5Cو

 25 Cاست .ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است:
 از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در معرورشید اجتناب شود.
 -از یخزدگی ماده افزودنی جلوگیری شود.

نور مبدتایم

طول عمر افزودنی
چنانچه ظروف حداوی مداده افزودندی در شدرای اسدتاندارد ،ان دار و
نگهداری شود ،زمان قاب استفاده از افزودنی از زمان تولیدد 12 ،مداه
است.

بستهبندی ماده افزودنی
این محصدول در گالنهدای  ،20بردکههای  220و پالتهدای 1100
کیلوگرمی عرضه میشود.

اطالعات تکمیلی
برای کبب اطالعات تکیملی این محصول با بتش فنی شرکت کپکو
تماس بگیرید .ضمناً برای اطالع از عملکرد این افزودنی و اثر آن روی
مرتصددات بددتن تددازه و ستتشددده بدده فددرم اطالعددات عملکددردی
کپکوپالست  )CapcoPlast PG06A-PPI( PG06Aمراجعه کنید.

اطالعات تماس
آدرس شرکت :تهران ،یابان سدهروردی شدمالی ،کوچده شدهرتاش،
پالک  ،74ط اه اول ،واحد 4
1559613514
کد پبتی:
021-89331
شماره تماس:
www.capco.co.ir
آدرس وببایت:
info@ capco.co.ir
پبت الکترونیک:

