
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي یك افزودني حبابساز است كه جهت ایجاد حباب SLAکپکو ایر 
با مكانيسم  SLAشود. کپکو ایر هواي عمدي ریز در بتن استفاده مي

شده، باعث هاي بسيار ریز و یکنواخت در ساختار بتن سختایجاد حباب
شدن و تا حدودي زدن و آبهاي یخشود مقاومت بتن در برابر چرخهمي

سيليسي هاي قليایيک، حمله سولفاتي، واکنشمقاومت در برابر تبلور نم
هاي ایجاد شده در بتن، فضایي در بتن براي استهالک افزایش یابد. حباب

 کنند.انرژي حاصل از انبساط عوامل مخرب را فراهم مي
-1این محصول بر اساس الزامات عمومي استاندارد ملي ایران به شماره 

-2ارد ملي ایران به شماره استاند 5و الزامات عملکردي جدول  2930
 ASTMشود. ضمنًا این افزودني با الزامات استاندارد توليد مي 2930

C260 استاندارد  1، جدولEN 934-1  استاندارد  5و جدولEN 

 نيز تطابق دارد. 934-2
باشد طبق جدول زیر مي SLAمشخصات فيزیکي و شيميایي کپکو ایر 

شده در استاندارد ملي ایران و این محصول در دامنه تغييرات مجاز اعالم
 شود.توليد مي 2930-1به شماره 

 
 بوده است.( Plastit AEA)نام سابق این محصول 

 مایع حالت فيزیکي 
 ايقهوه رنگ

 ترکيبات آلي سنتتيک پایه شيميایي
 3g/cm 02/0 ± 1 چگالي 

 ناچيز مقدار کلرید
مقدار مواد قليایي معادل 

(Na₂O) 

07/0 % 
pH 1 ± 8 

 -C 2 دماي انجماد
 

 کاربرد و اثر ماده افزودنی روی بتن

 کاربرد افزودنی در بتن
زدن و هاي یخساخته در معرض چرخههاي بتني درجا و پيشسازه ▪

 شدن آب

 ساخته در معرض حمله سولفاتيهاي بتني درجا و پيشسازه ▪

ساخته در شرایطي که خطر نفوذ نمک هاي بتني درجا و پيشسازه ▪
 شدن وجود داردهاي تر و خشکدر بتن و تبلور آن در چرخه

 هاي بتنيرویه ▪

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

 بتن به صورت یکنواختهاي عمدي هوا در ایجاد حباب ▪
هاي ایجاد شده و پایداري آن در بتن در فرایند ریز بودن حباب ▪

 توليد، حمل و اجرا

 اثر افزودنی روی بتن تازه
 بهبود انسجام و افزایش رواني در بتن تازه ▪
 انداختگي بيش از اندازه در بتن تازهکاهش خطر جداشدگي و آب ▪
 SLAکپکو ایر افزایش درصد هوا با توجه به مقدار مصرف  ▪

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت
 شدنزدن و آبهاي یخافزایش مقاومت بتن در برابر چرخه ▪

هاي افزایش مقاومت بتن در برابر نفوذ نمک و تبلور آن در چرخه ▪
 شدنتر و خشک

 سيليسيهاي قليایيافزایش مقاومت بتن در برابر واكنش ▪

 افزایش مقاومت بتن در برابر حمله سولفاتي ▪

درصد به ازاي هر یک  5تا  3کاهش مقاومت فشاري بتن به ميزان  ▪
 درصد حباب هواي عمدي ایجادشده

 
 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصد وزن مواد سيماني  15/0تا  05/0، از مصرف این محصول محدوده

گرم به ازاي هر یکصد کيلوگرم مواد سيماني شامل سيمان،  150الي  50)
 .باشدهاي مشابه( ميدوده سيليس، سرباره، خاکستر بادي و سایر پوزوالن

در آزمایشگاه و با استفاده از ساخت  این محصول بهينهمقدار الزم است 
. استفاده بيش از حد این محصول تعيين شودهاي آزمایشي مخلوط

الزم به ذکر است مقدار  دهد.تن را شدیدًا كاهش ميمقاومت فشاري ب
درصد( باعث بهبود دوام بتن در  5/7زیاد حباب هوا در بتن )بيش از 

شدن و سایر شرایط مشابه نخواهد شد. همچنين زدن و آبهاي یخچرخه
الزم است ميزان کاهش مقاومت فشاري در اثر ایجاد حباب هواي عمدي 

 گرفته شود. در طرح مخلوط بتن در نظر

 نحوه اختالط افزودنی در بتن
براي استفاده از ماده افزودني، الزم است آن را با آبي به اندازه سه برابر 

 حجم افزودني رقيق نمود. ضمنًا الزم است نکات زیر رعایت شود:

 SLAکپکو ایر 
 ساز بتنحباب ▪

 CapcoAir SLA 
▪ Air Entraining Admixture 

 



 

دقيقه به طور کامل  5تا  2پس از اضافه کردن افزودني، بتن بين  ▪
یکنواخت افزودني در بتن اطمينان حاصل مخلوط شود و از توزیع 

 گردد.
این افزودني به صورت مستقيم با سيمان خشک یا مصالح سنگي  ▪

 خشک در تماس قرار نگيرد.
هاي بهتر است این افزودني پس از اضافه کردن سایر افزودني ▪

 اضافه شود. بتن به کننده(روان فوق / کنندهروان )مانند بتن در مصرفي
حجم افزودني و آبي که براي رقيق کردنش )قبل از به ميزان  ▪

کردن به بتن( استفاده شده است، از آب اختالط بتن کسر اضافه
 گردد.

 نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
شود؛ هرچند در بندي نمياین محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

هنگام تواند باعث ایجاد حساسيت شود. بنابراین در تماس با پوست مي
کار با این ماده افزودني الزم است از پوشش مناسب، عينک و ماسک 

 استفاده شود. همچنين رعایت نکات زیر الزم است:
در صورت تماس این افزودني با چشم، شخص در معرض آسيب  ▪

 دقيقه درون آب، پلک بزند. 15حداقل به مدت 
مدت  در صورت تماس این افزودني با پوست، سریعًا پوست آلوده به ▪

 دقيقه در آب تميز شسته شود.  15
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  ▪

 استفاده باشد.
در صورتيکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد، الزم  ▪

 است سریعًا به پزشک مراجعه شود.
 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سایر محصوالتسازگاری افزودنی با 
 هاي شرکت کپکو در یکاستفاده همزمان این محصول با سایر افزودني

طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم است هر یک از مواد افزودني به 
 صورت مجزا، پيمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
گسترش خوردگي ميلگردهاي  این ماده افزودني نه باعث شروع و نه باعث

هاي کف و سقف ساخته شده تنيده یا سيستممدفون در بتن، فوالد پيش
، از کلرید کلسيم یا SLAشود. در ساخت کپکو ایر با فوالد گالوانيزه مي

 شود.دیگر ترکيبات حاوي کلراید استفاده نمي

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 ی و حمل و نقلشرایط و دمای نگهدار
و  C5دماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگهداري این ماده مکمل بين 

C25 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نيز الزم است 
از قرار دادن ظرف حاوي ماده مکمل در معرض نور مستقيم  ▪

 خورشيد اجتناب شود.
 زدگي ماده مکمل جلوگيري شود.از یخ ▪

 طول عمر افزودنی
حاوي ماده افزودني در شرایط استاندارد، انبار و نگهداري چنانچه ظروف 

 ماه است. 18شود، زمان قابل استفاده از افزودني از زمان توليد، 
 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هاي و پالت 200هاي ، بشكه20هاي این محصول در گالن

 شود.کيلوگرمي عرضه مي
 

 اطالعات تکمیلی
براي کسب اطالعات تکيملي این محصول با بخش فني شرکت کپکو 
تماس بگيرید. ضمنًا براي اطالع از عملکرد این افزودني و اثر آن روي 

کپکو ایر شده به فرم اطالعات عملکردي مشخصات بتن تازه و سخت
SLA (CapcoAir SLA-PPI.مراجعه کنيد ) 

 
 اطالعات تماس
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