
 PN12 کپکونرم

 آب کاهنده قویفوق کننده / روانفوق افزودنی 

CapcoNorm PN12 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing Admixture 

 
برای  است که آب قوی کننده / کاهندهروانفوق یک  PN12 کپکونرم

بددون غیییدر نتدآت آب بده  / مالت روانی بتن قابل مالحظه افزایش

بدون کاهش  یسیمانمواد یا برای کاهش نتآت آب به مواد سیمانی 

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،روانی

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شدماره 

در اسدتاندارد ملدی  2-3و  1-3ول او الزامات عملکردی جد 1-2930

شود. ضمناً این افزودنی با الزامدات غولید می 2930-2ایران به شماره 

و  EN 934-1استاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد  Fرده 

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

است طآق جدول زیر  PN12 کپکونرممشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شدده در اسدتاندارد ملدی ایدران بده  در دامنه غیییرات مجاز اعالم که

 شود.غولید می 2930-1شماره 
 بوده است.( Plastit PN12)نام سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ایقهوه رنگ

 شدهاصالح لیگنوسولفونات پایه شیمیایی
 3cm/g 02/0 ± 07/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 2 (Na₂O) مواد قلیایی معادلمقدار 

pH 1 ± 7 
 -C 3 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شدامل بدتن  های متلح و غیدر متدلحبتن انواع غولید و اجرای -

سداتته، بدتن پمپی، بتن پدوزوننی، بدتن سدآک، قطعدات پیش

 غنیده، غزئینی و ...پیش

 با کیفیت های پایه سیمانیغولید مالت -

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

های سداتت و سداز بده دلیدل افدزایش سدرعت کاهش هزینه -

 اریبردریزی و قالبعملیات بتن

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
نتدت آب بده مدواد های مکانیکی بتن با کاهش بهآود مقاومت -

 سیمانی

کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دلیل کاهش نتدآت آب بده  -

 مواد سیمانی

مواد افزایش مقاومت سایشی بتن به دلیل کاهش نتآت آب به  -

 سیمانی

  بتن اژپمپفرایند کاهش فشار در و   پذیریغراکمقابلیت بهآود  -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در رواندی ، باعث در نتآت آب به سیمان ثابت -

 .شودثابت، باعث کاهش نتآت آب به مواد سیمانی می

 بدیش ازدر دوز منطآق، زمان گیرش اولیه مالت اسدتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه غیییر  30

 بدیش ازدر دوز منطآق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیقه غیییر  60

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

شدده استانداردهای اعالمکه غیییرات درصد هوا در محدود مجاز 

 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بدتن را کداهش  7در نتآت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

 .دهدنمی

برابدر، مقاومدت و درصد حآاب هدوای در نتآت آب به سیمان  -

 .دهدروزه بتن را غا حدودی افزایش می 28

 

 استفاده از ماده افزودنی در بتنروش 

 نمحدوده مجاز استفاده از افزودنی در بت
درصدد وزن  5/1غدا  8/0، از PN12کپکونرم محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلدوگرم مدواد  1500الی  800مواد سیمانی )

سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، تاکتتر بادی و سدایر 

غعیین مقدار بهینه ماده افزودندی بایدد بدا  های مشابه( است.پوزونن

غوجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی، و در 



تفاده بیش از حدد های آزمایشی انجام شود. اسنهایت ساتت مخلوط

اندداتتگی آب جداشدگی و شده ممکن است غآعاغی مانندمجاز اعالم

 داشته باشد.به همراه را 

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

 پدایینبده اسدالما اولیده رقیق نموده و به بتندی کده  افزودنیحجم 

 نکات زیر رعایت شود: رسیده است، اضافه نمود. ضمناً نزم است

دقیقده بده طدور  5غا  2افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کامل مخلوط شود و از غوزیع یکنواتت افزودنی در بتن اطمینان 

 حاصل گردد.

این افزودنی به صورت متتقیم با سدیمان تشدک یدا مصدالح  -

 سنگی تشک در غماس قرار نگیرد.

)قآدل از به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کدردنش  -

استفاده شده است، از آب اتتالط بتن کتدر بتن( کردن به اضافه

 گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد تطرناک طآقه

غواند باعدث ایجداد حتاسدیت شدود. بندابراین در غماس با پوست می

عیندک و هنگام کار با این ماده افزودنی نزم است از پوشش مناسب، 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر نزم است:

شدخ  در معدر  در صورت غماس این افزودندی بدا چشدم،  -

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

در صورت غماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده بده  -

 . شتته شوددقیقه در آب غمیز  15مدت 

اید با مواد شوینده مناسب شتته شود غا مجددداً لآاس آلوده ب -

 قابل استفاده باشد.

در صورغیکه شخ  مصدوم همچنان احتداس نداراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه نزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بدا سدایر  محصدونت نفتدالنی،به جدز  استفاده همزمان این محصول

هرچندد شرکت کپکو در یک طرح مخلوط بالمانع است.  هایافزودنی

نزم است هر یک از مواد افزودنی به صدورت مجدزا، پیمانده گدردد و 

 سپس در مخلوط بتن اضافه شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی

این ماده افزودنی نده باعدث شدروع و نده باعدث گتدترش تدوردگی 

های کد  و غنیده یدا سیتدتمهای مدفون در بتن، فوند پیشمیلگرد

از  ،PN12شدود. در سداتت سق  ساتته شده با فوند گدالوانیزه می

 شود.دیگر غرکیآات حاوی کلراید استفاده نمی یاکلرید کلتیم 

 

 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 افزودندی بدین مجاز دمای 

C35 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز نزم است 

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

 تورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انآدار و  ،افزودندی در شدرایط اسدتانداردچنانچه ظروف حداوی مداده 

مداه  12نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان غولیدد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هدایپالتو  220های بشدکه ، 20هدای این محصول در گالن

 شود.عرضه میکیلوگرمی 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کتب اطالعات غکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

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

 کپکدونرمبه فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن غازه و سختمشخصات 

PN12 (CapcoNorm PN12-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
غهران، تیابان سدهروردی شدمالی، کوچده شدهرغاش،  آدرس شرکت:

 4، طآقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پتتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره غماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبتایت:

 info@capco.co.ir                                    پتت الکترونیک:


