
 SLA کپکو ایر
 بتن حبابساز

CapcoAir SLA 
Air Entraining Admixture 

هاا  حبابساز است که جهت ایجاد حبابیك افزودني  SLAکپکو ایر 

با مکانيسا   SLAکپکو ایر شود. در بتن استفاده مي   عمد  ریزهوا

شاده  در سااختار باتن س تو یکنواخت ها  بسيار ریز ایجاد حباب

و تا  شدنزدن و آبها  یخچرخهشود مقاومت بتن در برابر باعث مي

هاا  حدود  مقاومت در برابر تبلور نماك  حملاه ساوتفاتي  واکن 

در فضایي ها  ایجاد شده در بتن  . حبابیابدافزای   سيليسيقليایي

بتن برا  استهالک انرژ  حاصل از انبساط عوامال م ارب را فاراه  

 کنند.مي

استاندارد ملي ایران به شاماره ول بر اساس اتزامات عمومي این محص

استاندارد ملي ایران به شماره  5اتزامات عملکرد  جدول و  1-2930

اساتاندارد اتزاماات شود. ضامنا  ایان افزودناي باا توتيد مي 2-2930

ASTM C260  استاندارد  1 جدولEN 934-1  اساتاندارد  5و جدول

EN 934-2  دارد.نيز تطابق 

طباق جادول زیار  SLAکپکاو ایار مش صات فيزیکاي و شايميایي 

شااده در ر دامنااه تیيياارات مجاااز اعال باشااد و ایاان محصااول دمي

 شود.توتيد مي 2930-1استاندارد ملي ایران به شماره 

 بوده است.( Plastit AEA)نا  سابق این محصول 
 مایع حاتت فيزیکي 

 ا قهوه رنگ
 ترکيبات آتي سنتتيك پایه شيميایي

 3cmg/ 02/0 ± 1 چگاتي 
 ناچيز مقدار کلرید

 % 07/0 (Na₂O) مقدار مواد قليایي معادل
pH 1 ± 8 

 -C 2 دما  انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
ها  چرخاهدر معار   سااختهدرجاا و پي  ها  بتنايسازه -

  شدنآبزدن و یخ

 حمله سوتفاتي در معر  ساختهدرجا و پي  ها  بتنيسازه -

شرایطي که خطر نفاو  در  ساختهدرجا و پي  ها  بتنيسازه -

وجاود شادن ها  تر و خشكنمك در بتن و تبلور آن در چرخه

 دارد

 ها  بتنيرویه -

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

 به صورت یکنواخت هوا در بتن عمد  ها ایجاد حباب -

ها  ایجاد شده و پایدار  آن در بتن در فرایند ریز بودن حباب -

 توتيد  حمل و اجرا

 اثر افزودنی روی بتن تازه
 تازه رواني در بتن بهبود انسجا  و افزای  -

انداختگي بي  از اندازه در باتن کاه  خطر جداشدگي و آب -

 تازه

 SLAکپکو ایر افزای  درصد هوا با توجه به مقدار مصرف  -

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 شدنزدن و آبها  یخچرخهافزای  مقاومت بتن در برابر  -

نفااو  نمااك و تبلااور آن در در براباار  بااتن افاازای  مقاوماات -

 شدنها  تر و خشكچرخه

 سيليسيقليایي ها در برابر واکن بتن افزای  مقاومت  -

 يسوتفات حملهدر برابر بتن افزای  مقاومت  -

درصد به ازا  هر  5تا  3کاه  مقاومت فشار  بتن به ميزان  -

 یك درصد حباب هوا  عمد  ایجادشده

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصاد وزن ماواد  06/0تاا  02/0  از  ایان محصاولمصرف  محدوده

گر  به ازا  هر یکصد کيلاوگر  ماواد سايماني  60اتي  20سيماني )

شااامل ساايمان  دوده ساايليا  ساارباره  خاکسااتر باااد  و سااایر 

در  این محصاول بهينهمقدار الز  است  .باشديمها  مشابه( پوزوالن

. شاودتعياين آزمایشي  ها آزمایشگاه و با استفاده از ساخت م لوط

باتن را شادیدا   مقاومات فشاار استفاده بي  از حد ایان محصاول 

)بي   هوا در بتنزیاد حباب  مقدارالز  به  کر است  دهد.کاه  مي

شدن زدن و آبها  یخدرصد( باعث بهبود دوا  بتن در چرخه 5/7از 

و سایر شرایط مشابه ن واهد شد. همچنين الز  است ميازان کااه  

ثر ایجاد حباب هوا  عمد  در طرح م لوط بتن مقاومت فشار  در ا

 در نظر گرفته شود.



 افزودنی در بتن نحوه اختالط
 ساه فزودني  الز  است آن را با آبي باه انادازهبرا  استفاده از ماده ا

. ضامنا  الز  اسات نکاات زیار رعایات نمودرقيق  افزودنيبرابر حج  

 شود:

دقيقاه باه طاور  5تا  2افزودني  بتن بين  اضافه کردنپا از  -

کامل م لوط شود و از توزیع یکنواخت افزودني در بتن اطمينان 

 حاصل گردد.

این افزودني به صورت مستقي  با سايمان خشاك یاا مصاات   -

 سنگي خشك در تماس قرار نگيرد.

هاا  بهتر است این افزودني پا از اضافه کردن ساایر افزودني -

کنناده( باه باتن کنناده / فاور روانبتن )مانند روانمصرفي در 

 اضافه شود.

)قبال از به ميزان حج  افزودني و آبي که برا  رقيق کاردن   -

استفاده شده است  از آب اختالط بتن کسار کردن به بتن( اضافه

 گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بند  نميطبقهاین محصول در دسته مواد خطرناک 

تواند باعاث ایجااد حساسايت شاود. بناابراین در تماس با پوست مي

هنگا  کار با این ماده افزودني الز  است از پوش  مناسب  عيناك و 

 ماسك استفاده شود. همچنين رعایت نکات زیر الز  است:

شا   در معار  در صورت تماس این افزودناي باا چشا    -

 د.درون آب  پلك بزندقيقه  15مدت  حداقل بهآسيب 

در صورت تماس این افزودني با پوست  سریعا  پوست آتوده باه  -

 . شسته شوددقيقه در آب تميز  15مدت 

تباس آتوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجاددا   -

 قابل استفاده باشد.

در صورتيکه ش   مصدو  همچنان احسااس نااراحتي دارد   -

 .شودسریعا  به پزشك مراجعه است  الز 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شارکت کپکاو در  ها این محصول با سایر افزودنيهمزمان استفاده 

یك طرح م لوط بالمانع است. هرچند الز  اسات هار یاك از ماواد 

افزودني به صورت مجزا  پيمانه گردد و سپا در م لوط بتن اضاافه 

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودني ناه باعاث شارو  و ناه باعاث گساترگ خاوردگي 

ها  کا  و سيسات تنيده یاا ميلگردها  مدفون در بتن  فوالد پي 

کپکاو ایار شاود. در سااخت سق  ساخته شده با فوالد گاتوانيزه مي

SLA    دیگار ترکيباات حاااو  کلرایاد اسااتفاده  یااااز کلریاد کلساي

 شود.نمي

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 C5باين  مکملدما  مجاز حمل و نقل و فضا  نگهدار  این ماده 

 است. ضمنا  رعایت موارد زیر نيز الز  است: C25و 

در معر  ناور مساتقي   مکملاز قرار دادن ظرف حاو  ماده  -

 خورشيد اجتناب شود.

 جلوگير  شود. مکملزدگي ماده از یخ -

 طول عمر افزودنی
انباار و   افزودناي در شارایط اساتانداردچنانچه ظروف حااو  مااده 

مااه  12نگهدار  شود  زمان قابل استفاده از افزودني از زمان توتياد  

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هاا  و پاتت 200ها  بشاکه  20هاا  این محصاول در گاتن

 شود.عرضه مي کيلوگرمي

 

 اطالعات تکمیلی
برا  کسب اطالعات تکيملي این محصول با ب   فني شرکت کپکو 

رو  و اثر آن این افزودني  عملکردتماس بگيرید. ضمنا  برا  اطال  از 

کپکو ایار به فر  اطالعات عملکرد   شدهبتن تازه و س تمش صات 

SLA (CapcoAir SLA-PPI.مراجعه کنيد ) 

 

 اطالعات تماس
تهران  خيابان ساهرورد  شاماتي  کوچاه شاهرتاگ   آدرس شرکت:

 4  طبقه اول  واحد 74پالک 

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست اتکترونيك:


