
 SPCR100 کریتکپکو
 / کندگیرکننده آبخیلی قوی کننده / کاهنده روانابر افزودنی 

CapcoCrete SPCR100 
Super Plasticizer / High-Range Water-Reducing and Retarding Admixture 
 

آب /  خیلی قوویکننده / کاهنده روانابر یک  SPCR100کپکوکریت 

بودون غیییور  / موت  برای افزایش روانی بتناست که  کندگیرکننده

 یسیمانمواد یا برای کاهش نسبت آب به نسبت آب به مواد سیمانی 

همچنین این افزودنی  گیرد.مورد استفاده قرار می ،بدون کاهش روانی

 شود.باعث افزایش زمان گیرش و فرصت کار با بتن می

استاندارد ملی ایران به شوماره اما  عمومی این محصول بر اساس الز

اسوتاندارد در  2-11و  1-11ول االزاما  عملکوردی دودو  1-2930

شود. ضومنا  ایون افزودنوی بوا غولید می 2930-2ملی ایران به شماره 

 ENاسوتاندارد  1و دودول  ASTM C494اسوتاندارد  Gرده الزاما  

نیوز  EN 934-2اسوتاندارد  2-11و  1-11ول او الزاما  دود 934-1

 غطابق دارد.

طبق دودول  SPCR100کپکوکریت مشخصا  فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملوی ایوران بوه زیر و در دامنه غیییرا  مجاز اعتم

 شود.غولید می 2930-1شماره 
 بوده است( Plastit SPCR100)نام سابق این محصول 

 مایع ویسکوز حالت فیزیکی 
 رنگ غا کهربائیبی رنگ

 کسیت  اغروکربپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 08/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 9/0 (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
در شورای  هووای  مسولحهای مسلح و غیر غولید و ادرای بتن -

 گرم

 با قابلیت حفظ استمپ مناسب های با روانی زیادبتنغولید  -

 ریزی در هوای گرمانواع بتن -

 های خودغراکمغولید بتن -

 45/0غا  40/0های با نسبت آب به مواد سیمانی بین غولید بتن -

 مترسانتی 5 کمتر از و استمپ اولیه

 

 افزودنی در بتنمزایای استفاده از 
کاهش نسبت آب به مواد سویمانی در روانوی برابور و افوزایش  -

 روزه 28مقاومت فشاری 

نفوذپذیری به دلیل کاهش نسوبت آب بوه دذب آب و کاهش  -

 مواد سیمانی

، بهبود قابلیت غوراکم در شورای  مختلو  و غوزیع بهتر سیمان -

 ابرسیمانی بر دافزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به موا

 پذیری بتنبهبود قابلیت پمپ -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
روانی و قابل غوده افزایش باعث ، در نسبت آب به سیمان ثابت -

نسوبت آب بوه موواد سویمانی زیاد در روانی ثابت، باعث کاهش 

 .شودمی

در دوز منطبق، زمان گیرش اولیه مت  اسوتاندارد را حوداقل  -

 دهد.میدقیقه افزایش  90

در دوز منطبق، زمان گیرش نهایی مت  استاندارد را حوداکرر  -

 دهد.دقیقه افزایش می 360

میزان غولید حباب هوا در بتن غازه به نحوی کنترل شده است  -

شوده که غیییرا  درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعتم

 در این برگه مشخصا  قرار گیرد.

 شدهتاثر افزودنی روی بتن سخ

روزه بوتن را کواهش  7در نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

 دهد.نمی

در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هووای برابور، مقاوموت  -

 دهد.روزه بتن را غا حدودی افزایش می 28

ا در بوتن وهای غصادفی هبه دلیل افزایش قابلیت خروج حباب -

 دهد.بهبود میشده بتن سخت شده را غازه، سطح غمام

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصد  5/1غا  3/0، از SPCR100کپکوکریت محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر یکصود کیلووگرم  1500الی  300وزن مواد سیمانی )



سرباره، خاکسوتر بوادی و مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، 

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

با غوده به مشخصا  طرح مخلوط و شرای  ادرایی و آب و هوایی، و 

های آزمایشی انجام شود. اسوتفاده بویش از در نهایت ساخت مخلوط

دداشوودگی و شووده ممکوون اسووت غبعوواغی ماننوود حوود مجوواز اعتم

رویه زمان گیرش بتن به ویوهه بورای بوتن افزایش بی وانداختگی آب

 های کندگیر به همراه داشته باشد.حاوی سیمان

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

رقیق نموده و به بوتن اضوافه نموود. ضومنا  الزم اسوت  افزودنیحجم 

 نکا  زیر رعایت شود:

دقیقوه بوه طوور  5غا  2افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کامل مخلوط شود و از غوزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان 

 حاصل گردد.

این افزودنی به صور  مستقیم با سویمان خشوک یوا مصوالح  -

 ماس قرار نگیرد.سنگی خشک در غ

)قبول از به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کوردنش  -

استفاده شده است، از آب اختتط بتن کسور کردن به بتن( اضافه

 گردد.

در صور  غمایل به افزایش زیاد استمپ بتن غوازه، الزم اسوت  -

طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شوده باشود کوه بوتن دچوار 

 داختگی نشود.اندداشدگی و آب

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

غواند باعوث ایجواد حساسویت شوود. بنوابراین در غماس با پوست می

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

 رعایت نکا  زیر الزم است:ماسک استفاده شود. همچنین 

شوخ  در معور  در صور  غماس این افزودنوی بوا چشوم،  -

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

در صور  غماس این افزودنی با پوست، سریعا  پوست آلوده بوه  -

 . شسته شوددقیقه در آب غمیز  15مد  

د غا مجوددا  لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شو -

 قابل استفاده باشد.

در صورغیکه شخ  مصدوم همچنان احسواس نواراحتی دارد،  -

 .شودسریعا  به پزشک مرادعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت

بوه شورکت کپکوو  هایاین محصول با سایر افزودنیهمزمان استفاده 

در یوک طورح مخلووط بتموانع اسوت.  محصوال  بر پایه نفتالنیدز 

هرچند الزم است هر یک از مواد افزودنی بوه صوور  مجوزا، پیمانوه 

 گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نوه باعوث شوروع و نوه باعوث گسوترش خووردگی 

های کو  و غنیده یوا سیسوتمپیشمیلگردهای مدفون در بتن، فوالد 

کپکوکریوت شود. در سواخت سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

SPCR100،  دیگر غرکیبا  حاوی کلراید اسوتفاده  یااز کلرید کلسیم

 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 افزودنوی بوین مجاز دمای 

C25 :است. ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الزم است 

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

 خورشید ادتناب شود.

 دگی ماده افزودنی دلوگیری شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبوار و  ،افزودنوی در شورای  اسوتانداردچنانچه ظروف حواوی مواده 

مواه  12نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان غولیود، 

 است.

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هوایو پالت 220های بشوکه ،20هوای محصوول در گالناین 

 .شودعرضه میکیلوگرمی 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطتعا  غکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردغماس بگیرید. ضمنا  برای اطتع از 

بووه فوورم اطتعووا  عملکووردی  شوودهبووتن غووازه و سختمشخصووا  

( مرادعووه CapcoCrete SPCR100-PPI) SPCR100کپکوکریووت 

 کنید.

 اطالعات تماس
غهران، خیابان سوهروردی شومالی، کوچوه شوهرغاش،  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74پتک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره غماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


