
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کندگیر کننده /کننده / کاهنده آبیک روان PG06Rکپکوپالستتت  
بدون  / مالت بتن روانیو همچنین حفظ  برای افزایش روانیاست  ک  

مواس یا برای کاهش نستت   آب ب  تغییر نستت   آب ب  مواس ستتیمانی 
همچنین این  گیرس.مورس استتتفاسه ارار می ،بدون کاهش روانی یستتیمان

 شوس.افزوسنی باعث افزایش زمان گیرش و فرص  کار با بتن می
ساس الزامات عمومی  صول بر ا شماره این مح ستاندارس ملی ایران ب   ا

مات عملکرسی جدول و  1-2930 ب  سر  10الزا ندارس ملی ایران  تا استتت
 Dرسه الزامات شتتوس. نتتمنان این افزوسنی با تولید می 2930-2شتتماره 
و الزامات  EN 934-1استاندارس  1و جدول  ASTM C494استاندارس 
 نیز تطابق سارس. EN 934-2استاندارس  10جدول 

ط ق جدول زیر  PG06Rمشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپالس  
-1شده سر استاندارس ملی ایران ب  شماره و سر سامن  تغییرات مجاز اعالم

 شوس.تولید می 2930
 بوسه اس ( Plastit PG06R)نام سابق این محصول 

 مایع حال  فیزیکی 
 ای تیرهاهوه رنگ

 لیگنوسولفونات پای  شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 06/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
م تتاسل  یی  لیتتا ا مواس  مقتتدار 

(Na₂O) 
1% 

pH 1 ± 7 
 -C 3 سمای انجماس

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 های مسلح و غیرمسلحتولید و اجرای بتن -
 های باالهای حجیم سر نخام بتن ریزی -
 ریزی سر هوای گرم انواع بتن  -
تر بتن با استتتفاسه از تولید بتن آماسه و ایجاس امکان حمل طوالنی -

 تاخیر سر زمان گیرش 
 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

 کاهش نس   آب ب  مواس سیمانی سر روانی برابر و افزایش مقاوم  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فشاری بتن
کاهش جذب آب و نفوذپذیری بتن ب  سلیل کاهش نس   آب ب   -

 مواس سیمانی
اابلی  تراکم سر شتتترایخ مختل  و توزیع بهتر ستتتیمان، به وس  -

 افزایش مقاوم  فشاری سر نس   آب ب  مواس سیمانی برابر
 تاخیر سر زمان گیرش اولی  و نهایی و افزایش فرص  کاری بتن -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
سر نستت   آب ب  ستتیمان ،اب ، باعث افزایش روانی و سر روانی  -

 شوس.مانی می،اب ، باعث کاهش نس   آب ب  مواس سی
 90سر سوز منط ق، زمان گیرش اولی  مالت استتتاندارس را حداال  -

 سهد.سایق  افزایش می
سر سوز منط ق، زمان گیرش نهایی مالت استتتتاندارس را حداک ر  -

 سهد.سایق  افزایش می 360
میزان تولید ح اب هوا سر بتن تازه ب  نحوی کنترل شتتده استت   -

شده سر حدوس مجاز استاندارسهای اعالمک  تغییرات سرصد هوا سر م
 این برگ  مشخصات ارار گیرس.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بتن را کاهش  7سر نستتت   آب ب  ستتتیمان برابر، مقاوم   -
 .سهدنمی
سیمان  - س   آب ب   صد ح اب هوای سر ن  28برابر، مقاوم  و سر

 .سهدروزه بتن را تا حدوسی افزایش می
 

 استفاده از ماده افزودنی در بتنروش 

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
سرصتتد  2 تا 8/0از ، PG06Rکپکوپالستت  محدوسه مجاز استتتفاسه از 

ب  ازای هر یکصد کیلوگرم مواس  گرم 2000الی  800وزن مواس سیمانی )
سایر  ستر باسی و  سرباره، خاک سیلیس،  سیمان، سوسه  شامل  سیمانی 

س .پوزوالن شاب ( ا ت یین مقدار بهین  ماسه افزوسنی باید با توج   های م
ب  مشخصات طرح مخلوط و شرایخ اجرایی و آب و هوایی، و سر نهای  

های آزمایشتتی انجام شتتوس. استتتفاسه بیش از حد مجاز ستتاخ  مخلوط
روی  زمان گیرش بتن ب  شده ممکن اس  ت  اتی مانند افزایش بیاعالم

 ساشت  باشد.ب  همراه های کندگیر اوی سیمانویژه برای بتن ح
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 نحوه اختالط افزودنی در بتن
س  آن را با آبی  ستفاسه از ماسه افزوسنی، الزم ا سو برابر ب  اندازه برای ا

ی   افزوسنیحجم  ب  استتتالمو اول ک   ب  بتنی   8تا  5رایق نموسه و 
س  نکات زیر رعای  سانتی نمنان الزم ا ناف  نموس.  س ، ا متر رسیده ا
 شوس:

سایق  ب  طور کامل  5تا  2افزوسنی، بتن بین  اناف  کرسنپس از  -
صل  شوس و از توزیع یکنواخ  افزوسنی سر بتن اطمینان حا مخلوط 

 گرسس.
این افزوسنی ب  صتتورت مستتتقیم با ستتیمان خشتتک یا مصتتالح  -

 تماس ارار نگیرس.سنگی خشک سر 
ک  برای رایق کرسنش  - )ا ل از ب  میزان حجم افزوسنی و آبی 

ناف  سر کرسن ب  بتن( ا س ، از آب اختالط بتن ک شده ا ستفاسه  ا
 گرسس.

س   - سالمو بتن تازه، الزم ا صورت تمایل ب  افزایش زیاس ا سر 
ک  بتن سچار  باشتتتد  ب  نحوی طراحی شتتتده  طرح مخلوط بتن 

 نداختگی نشوس.اجداشدگی و آب

 نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
شتتوسه هرچند سر بندی نمیاین محصتتول سر سستتت  مواس خطرناق ط ق 

شوس. بنابراین سر هنگام تماس با پوس  می سی   تواند باعث ایجاس حسا
سک  سب، عینک و ما شش منا س  از پو کار با این ماسه افزوسنی الزم ا

 ات زیر الزم اس :استفاسه شوس. همچنین رعای  نک
شخص سر م رض آسیب سر صورت تماس این افزوسنی با چشم،  -

 د.سرون آب، پلک بزنسایق   15حداال ب  مدت 
س  آلوسه ب   - سری ان پو س ،  صورت تماس این افزوسنی با پو سر 

 . شست  شوسسایق  سر آب تمیز  15مدت 
ل اس آلوسه باید با مواس شوینده مناسب شست  شوس تا مجدسان اابل  -

 استفاسه باشد.
ساس ناراحتی سارس،  - صدوم همچنان اح شخص م صورتیک   سر 

 .شوسسری ان ب  پزشک مراج   الزم اس  

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شرک  کپکو سر یک  هایاین محصول با سایر افزوسنیهمزمان استفاسه 

طرح مخلوط بالمانع استت . هرچند الزم استت  هر یک از مواس افزوسنی 
 ب  صورت مجزا، پیمان  گرسس و سپس سر مخلوط بتن اناف  شوس.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
عث گستتتترش خورسگی  با ن   عث شتتتروع و  با ن   ماسه  افزوسنی  این 

های ک  و سق  سیستم تنیده یامیلگرسهای مدفون سر بتن، فوالس پیش
شتتوس. سر ستتاخ  کپکوپالستت  نیزه میستتاخت  شتتده با فوالس گالوا

PG06R،  سیگر ترکی ات حاوی کلراید استتتتفاسه  یااز کلرید کلستتتیم
 شوس.نمی

 

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

و  C5سمای مجاز حمل و نقل و فضتتتای نگهداری این افزوسنی بین 

C 
 اس . نمنان رعای  موارس زیر نیز الزم اس : 25

نور مستتتتقیم م رض از ارار ساسن ظرف حاوی ماسه افزوسنی سر  -
 خورشید اجتناب شوس.

 سگی ماسه افزوسنی جلوگیری شوس.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
ان ار و نگهداری  ،ماسه افزوسنی سر شرایخ استاندارسچنانچ  ظروف حاوی 

 ماه اس . 12شوس، زمان اابل استفاسه از افزوسنی از زمان تولید، 
 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هایو پال  220های بشتتتک ،  20های این محصتتتول سر گالن

 شوس.عرن  میکیلوگرمی 
 

 اطالعات تکمیلی
شرک  کپکو  برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی 

روی و ا،ر آن این افزوسنی  عملکرستماس بگیرید. نتتمنان برای اطالع از 
ب  فرم اطالعات عملکرسی  شتتتدهبتن تازه و ستتتخ مشتتتخصتتتات 
( مراج   CapcoPlast PG06R-PPI) PG06Rکپکوپالستتت  

 کنید.
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهرورسی شمالی، کوچ  شهرتاش، پالق  آسرس شرک :

 4، ط ق  اول، واحد 74
 1559613514                          کد پستی:                             

 021-89331                                                    شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                    آسرس وبسای :

 info@ capco.co.ir                                 پس  الکترونیک:


