
 SPC10 کریتکپکو
 آبخیلی قوی کننده / کاهنده روانابر افزودنی 

CapcoCrete SPC10 
Super Plasticizer / High-Range Water-Reducing Admixture 
 

است آب خیلی قوی کننده / کاهنده روانابر یک  SPC10کپکوکریت 

بدون تغییرر نبر ت آب بره مرواد  / مالت برای افزایش روانی بتنکه 

بردون کراهش  یسریمانمرواد یا برای کاهش نب ت آب بره سیمانی 

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،روانی

استاندارد ملی ایران به شرماره این محصول بر اساس الزامات عمومی 

اسرتاندارد ملری در  2-3و  1-3ول االزامات عملکردی جدو  1-2930

الزامرات شود. ضمناً این افزودنی با تولید می 2930-2ایران به شماره 

و  EN 934-1اسرتاندارد  1و جردول  ASTM C494اسرتاندارد  Fرده 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  2-3و  1-3ول االزامات جد

ط ق جدول زیر و  SPC10کپکوکریت مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملی ایران بره شرماره دامنه تغییرات مجاز اعالمدر 

 شود.تولید می 1-2930
 بوده است( Plastit SPC10)نام سابق این محصول 

 غلیظ مایع حالت فیزیکی 
 رنگ تا کهربائیبی رنگ

 کربکبیالت اترپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 10/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 2/1 (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 پرمقاومت های مبلح و غیر مبلحتولید و اجرای بتن -

 و خودتراکم با روانی زیاد پرمقاومت هایبتنتولید  -

 معمولیریزی در دمای انواع بتن -

و  4/0 کمترر ازهای با نب ت آب بره مرواد سریمانی تولید بتن -

 اسالمپهای بدون افزایش روانی بتن

در شرررای   پرمقاومررت سرراخته بتنرریسرراخت قطعررات پیش -

 شده با بخارو تبریع آوری استانداردعمل

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

نب ت آب به مواد سیمانی در روانی برابرر و خیلی زیاد کاهش  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری قابل توجه افزایش 

زیاد نفوذپذیری به دلیل کاهش جذب آب و  قابل توجه کاهش -

 نب ت آب به مواد سیمانی

، به ود قابلیت ترراکم در شررای  مختلر  و توزیع بهتر سیمان -

 مانی برابرسی دافزایش مقاومت فشاری در نب ت آب به موا

 پذیری بتنبه ود قابلیت پمپ -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
روانی و  ار زیادیببافزایش باعث ، در نب ت آب به سیمان ثابت -

نبر ت آب بره مرواد سریمانی زیاد در روانی ثابت، باعث کاهش 

 .شودمی

 بریش ازدر دوز منط ق، زمان گیرش اولیه مالت اسرتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  30

 بریش ازدر دوز منط ق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  60

میزان تولید ح اب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است  -

شده مجاز استانداردهای اعالم هکه تغییرات درصد هوا در محدود

 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 7برابر، مقاومت و درصد ح اب هوای در نب ت آب به سیمان  -

 .دهدروزه بتن را تا حدودی افزایش می 28روزه و 

در برتن  هوا های تصادفیبه دلیل افزایش قابلیت خروج ح اب -

 دهد.شده بتن سخت شده را به ود میتازه، سطح تمام

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصرد  8/0 ترا 2/0از ، SPC10کپکوکریرت محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هرر یکصرد کیلروگرم  800الی  200وزن مواد سیمانی )

مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکبرتر برادی و 

تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید  های مشابه( است.سایر پوزوالن

با توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرای  اجرایی و آب و هوایی، و 



تفاده بریش از های آزمایشی انجام شود. اسردر نهایت ساخت مخلوط

جداشرردگی و شررده ممکررن اسررت ت عرراتی ماننررد حررد مجرراز اعالم

 داشته باشد.به همراه  انداختگی در بتن راآب

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

رقیق نموده و به برتن اضرافه نمرود. ضرمناً الزم اسرت  افزودنیحجم 

 نکات زیر رعایت شود:

دقیقره بره طرور  5تا  2افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان 

برای اثربخشری براالتر ایرن محصرول، بهترر اسرت  حاصل گردد.

دقیقره مخلروط شرده و سرپس  10ترا  2مخلوط بتنی به مدت 

 افزودنی اضافه گردد.

مصرالح سرنگی  وسریمان  هاین افزودنی به صورت مبتقیم بر -

 افزوده نشود.خشک 

)ق رل از به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کرردنش  -

استفاده شده است، از آب اختالط بتن کبرر کردن به بتن( اضافه

 گردد.

افزایش زیاد اسالمپ بتن ترازه، الزم اسرت در صورت تمایل به  -

طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شرده باشرد کره برتن دچرار 

 انداختگی نشود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک ط قه

بنرابراین در تواند باعرث ایجراد حباسریت شرود. تماس با پوست می

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

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شرخ  در معرر  در صورت تماس این افزودنری برا چشرم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

اً پوست آلوده بره در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریع -

 . شبته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

 .ل اس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شبته شود -

در صورتیکه شخ  مصدوم همچنان احبراس نراراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 محصوالتسازگاری افزودنی با سایر 
بره شررکت کپکرو  هایاین محصول با سایر افزودنیهمزمان استفاده 

در یرک طررح مخلروط بالمرانع اسرت.  محصوالت بر پایه نفتالنیجز 

هرچند الزم است هر یک از مواد افزودنی بره صرورت مجرزا، پیمانره 

  گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
دنی نره باعرث شرروع و نره باعرث گبرترش خروردگی این ماده افزو

های کر  و تنیده یرا سیبرتممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

کپکوکریرت شود. در سراخت سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

SPC10،  دیگر ترکی رات حراوی کلرایرد اسرتفاده  یااز کلرید کلبیم

 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 این افزودنری برین مجاز دمای 

C25 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نور مبرتقیم معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
ان رار و  ،چنانچه ظروف حراوی مراده افزودنری در شررای  اسرتاندارد

مراه  12نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولیرد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هرای و پالت 220های بشرکه ،20هرای این محصرول در گالن

 شود.عرضه میکیلوگرمی 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کبب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

برره فرررم اطالعررات عملکررردی  شرردهبررتن تررازه و سختمشخصررات 

 ( مراجعه کنید.CapcoCrete SPC10-PPI) SPC10کپکوکریت 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سرهروردی شرمالی، کوچره شرهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، ط قه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وببایت:

 info@capco.co.ir                                    پبت الکترونیک:


