
 PG06Nکپکوپالست 
 کننده / کاهنده آبافزودنی روان

CapcoPlast PG06N 
Plasticizer / Low-Range Water-Reducing Admixture 
 

کننکده / کاهنکده آب اک اف افکزای  یک  روان PG06Nکپکوپالست 

یکا اک اف ادون تغیی  نسبت آب اه مکواد سکینانی  / مالت روانی اتن

مورد اسکتااده  ،ادون کاه  روانی یسینانمواد کاه  نسبت آب اه 

 گی د.ق ار می

استاندارد ملی ای ان اه شکناره این محصول ا  اساس الزامات عنومی 

استاندارد ملکی ایک ان اکه در  2الزامات عنلک دف جدول و  1-2930

 Aرده الزامکات شود. ضنناً این افزودنی اکا تولید می 2930-2شناره 

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

 نیز تطااق دارد. EN 934-2استاندارد  2جدول 

طبق جدول زی   PG06Nمشخصات فیزیکی و شینیایی کپکوپالست 

شده در استاندارد ملی ای ان اه شناره مجاز اعالم و در دامنه تغیی ات

 شود.تولید می 1-2930
 اوده است( Plastit PG06N)نام سااق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 اف تی هقهوه رنگ

 لیگنوسولاونات پایه شینیایی
 3g/cm 02/0 ± 06/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کل ید
 % 3/1 (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 7 
 -C 3 دماف انجناد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 هاف مسلح و غی  مسلحتولید و اج اف اتن -

 هاف پایه سینانیتولید مالت -

 ریزف در دماف معنولیانواع اتن -

 55/0تا  50/0سینانی این هاف اا نسبت آب اه مواد تولید اتن -

 مت سانتی 8تا  5و اسالمپ اولیه 

آورف سککا ته اتنککی در شکک ای  عنکک سککا ت قطعککات پی  -

 استاندارد

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاه  نسبت آب اه مواد سکینانی در روانکی ا ااک  و افکزای   -

 روزه 28و  7مقاومت فشارف 

ناوذپذی ف اه دلی  کاه  نسکبت آب اکه جذب آب و کاه   -

 مواد سینانی

، اهبود قاالیت تک اک  در شک ای  مختلک  و توزیع اهت  سینان -

 سینانی ا اا  دافزای  مقاومت فشارف در نسبت آب اه موا

 اثر افزودنی روی بتن تازه
 افزای  روانی و در روانکی، ااعث در نسبت آب اه سینان ثاات -

 شود.کاه  نسبت آب اه مواد سینانی میثاات، ااعث 

 اکی  ازدر دوز منطبق، زمان گی ش اولیه مالت اسکتاندارد را  -

 دهد.نیندقیقه تغیی   30

 اکی  ازدر دوز منطبق، زمان گی ش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.نیندقیقه تغیی   60

کنت ل شده است میزان تولید حباب هوا در اتن تازه اه نحوف  -

شکده که تغیی ات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهاف اعالم

 در این ا گه مشخصات ق ار گی د.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه اکتن را ککاه   7در نسبت آب اه سینان ا اا ، مقاومت  -

 .دهدننی

ا ااک ، مقاومکت و درصد حباب هکواف در نسبت آب اه سینان  -

 .دهدروزه اتن را تا حدودف افزای  می 28
 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 استفاده از افزودنی در بتنمحدوده مجاز 
درصکد  5/1تا  5/0، از PG06Nکپکوپالست محدوده مجاز استااده از 

گ م اه ازاف ه  یکصکد کیلکوگ م  1500الی  500وزن مواد سینانی )

سینان، دوده سیلیس، س ااره،  اکسکت  اکادف و مواد سینانی شام  

تعیین مقدار اهینه ماده افزودنی ااید  هاف مشااه( است.سای  پوزوالن

و آب و هوایی، و  اا توجه اه مشخصات ط ح مخلوط و ش ای  اج ایی

هاف آزمایشی انجام شود. اسکتااده اکی  از در نهایت سا ت مخلوط

رویکه زمکان مانند افزای  ای شده منکن است تبعاتیحد مجاز اعالم



اکه هنک اه هاف کنکدگی  گی ش اتن اه ویژه ا اف اتن حاوف سکینان

 داشته ااشد.

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو ا اا  اه اندازه ا اف استااده از ماده افزودنی، الزم است آن را اا آای 

 8تکا  5اتنی ککه اکه اسکالمپ اولیکه رقیق ننوده و اه  افزودنیحج  

ضنناً الزم است نکات زی  رعایت  مت  رسیده است، اضافه ننود.سانتی

 شود:

دقیقکه اکه طکور  5تا  2افزودنی، اتن این  اضافه ک دنپس از  -

کام  مخلوط شود و از توزیع یکنوا ت افزودنی در اتن اطنینان 

 حاص  گ دد.

ینان  شک  یکا مصکالح این افزودنی اه صورت مستقی  اا سک -

 سنگی  ش  در تناس ق ار نگی د.

)قبک  از اه میزان حج  افزودنی و آای که ا اف رقیق کک دن   -

استااده شده است، از آب ا تالط اتن کسک  ک دن اه اتن( اضافه

 گ دد.

در صورت تنای  اه افزای  زیاد اسالمپ اتن تکازه، الزم اسکت  -

شکده ااشکد ککه اکتن دچکار ط ح مخلوط اتن اه نحوف ط احی 

 اندا تگی نشود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ ه چند در اندف ننیاین محصول در دسته مواد  ط ناک طبقه

تواند ااعکث ایجکاد حساسکیت شکود. انکاا این در تناس اا پوست می

عینک  و هنگام کار اا این ماده افزودنی الزم است از پوش  مناسب، 

 ماس  استااده شود. هنچنین رعایت نکات زی  الزم است:

شکخ  در معک   در صورت تناس این افزودنکی اکا چشک ،  -

 د.درون آب، پل  ازندقیقه  15حداق  اه مدت آسیب 

در صورت تناس این افزودنی اا پوست، س یعاً پوست آلوده اکه  -

 . شسته شوددقیقه در آب تنیز  15مدت 

اید اا مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجکدداً لباس آلوده ا -

 قاا  استااده ااشد.

در صورتیکه شخ  مصدوم هنچنان احسکاس نکاراحتی دارد،  -

 .شودس یعاً اه پزش  م اجعه الزم است 
 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شک کت کپککو در  هافافزودنیاین محصول اا سای  هنزمان استااده 

ی  ط ح مخلوط االمانع است. ه چند الزم اسکت هک  یک  از مکواد 

افزودنی اه صورت مجزا، پینانه گ دد و سپس در مخلوط اتن اضکافه 

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نکه ااعکث شک وع و نکه ااعکث گسکت ش  کوردگی 

هاف کک  و تنیده یکا سیسکت  میلگ دهاف مدفون در اتن، فوالد پی

کپکوپالسکت شود. در سا ت سق  سا ته شده اا فوالد گالوانیزه می

دیگ  ت کیبات حاوف کل اید استااده  یااز کل ید کلسی   ،اِن06جیپی

 شود.ننی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حن  و نق  و فضاف نگهدارف این افزودنکی اکین مجاز دماف 

C 25 :است. ضنناً رعایت موارد زی  نیز الزم است 

نور مسکتقی  مع   از ق ار دادن ظ ف حاوف ماده افزودنی در  -

  ورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگی ف شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبکار و  ،افزودنکی در شک ای  اسکتانداردچنانچه ظ وف حکاوف مکاده 

مکاه  12نگهدارف شود، زمان قاا  استااده از افزودنی از زمان تولیکد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هکافو پالت 220هاف اشککه ،20هکاف این محصکول در گالن

 شود.ع ضه میکیلوگ می 

 

 اطالعات تکمیلی
ا اف کسب اطالعات تکینلی این محصول اا اخ  فنی ش کت کپکو 

روف و اث  آن این افزودنی  عنلک دتناس اگی ید. ضنناً ا اف اطالع از 

اککه فکک م اطالعککات عنلککک دف  شککدهاککتن تککازه و سختمشخصککات 

 ( م اجعه کنید.CapcoPlast PG06N-PPI) PG06Nکپکوپالست 

 

 اطالعات تماس
ته ان،  یااان سکه وردف شکنالی، کوچکه شکه تاش،  آدرس ش کت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شناره تناس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس واسایت:

 info@ capco.co.ir                                    پست الکت ونی :


