
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساخت و اجرای جهت  ضدیخیك افزودني )ِزد وان(  Z1کپکوفریز 
در سرما مي باشد. این افزودني حاوی یون كلرید  های سیمانيمالت

هایي که در تماس مستقیم با آرماتور مالتاستفاده از آن در بوده و 
تسریع در گیرش همچنین این افزودني خاصیت . مجاز نیست ،باشندمي

نداشته و اجازه کار کردن با مالت در مدت طوالني را )زودگیری( 
 دهد.مي

باشد ميطبق جدول زیر   Z1کپکوفریز فیزیکي و شیمیایي مشخصات 
 شود.تولید ميشده، و این محصول در محدوده تغییرات بیان

 بوده است.( Plastit Z1)نام سابق این محصول 
 مایع حالت فیزیکي 

 روشن سبز رنگ
 3g/cm 02/0  ±21/1 چگالي 

 %10بیش از  مقدار کلرید
مقدار مواد قلیایي معادل 

(Na₂O) 

11% 
pH 1  ±7 

 -C 5 دمای انجماد
 

 مالتافزودنی روی  مادهکاربرد و اثر 

 مالتکاربرد افزودنی در 
درجه  5تا  -5و دمای بین  اجرای مالت در سرما تولید و  -

 گرادسانتي

 
 مالتمزایای استفاده از افزودنی در 

 5تا  -5در دمای بین  های سیمانيزدگي مالتجلوگیری از یخ -
 گراددرجه سانتي

 اثر افزودنی روی مالت تازه
 دهد.استاندارد را تغییر نميزمان گیرش اولیه و ثانویه مالت  -
میزان تولید حباب هوا در مالت تازه به نحوی کنترل شده است  -

شده که تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم
 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی مالت سخت -
 در نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت اولیه و ثانویه مالت را -

 دهد.تغییر نمي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالتروش استفاده از ماده افزودنی در 

 مالتمحدوده مجاز استفاده از افزودنی در 
درصد وزن مواد  5تا  1، از Z1محدوده مجاز استفاده از کپکو فریز 

کیلوگرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیماني  5الي  1سیماني )
های شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزوالن

ه افزودني باید با توجه به مشخصات مشابه( است. تعیین مقدار بهینه ماد
و در نهایت ساخت  طرح مخلوط و شرایط اجرایي و آب و هوایي، 

 های آزمایشي انجام شود.مخلوط

 مالتنحوه اختالط افزودنی در 
دو برابر به اندازه برای استفاده از ماده افزودني، الزم است آن را با آبي 

 است نکات زیر رعایت شود:. ضمنًا الزم نمودرقیق  افزودنيحجم 
دقیقه به طور  5تا  2بین  مالتافزودني،  اضافه کردنپس از  -

اطمینان  مالتکامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودني در 
 حاصل گردد.

خشک در تماس قرار  مالتاین افزودني به صورت مستقیم با  -
 نگیرد.

)قبل از به میزان حجم افزودني و آبي که برای رقیق کردنش  -
کسر  مالتاستفاده شده است، از آب اختالط ( مالتکردن به اضافه
 گردد.

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

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

 استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:
شخص در معرض آسیب در صورت تماس این افزودني با چشم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 
عًا پوست آلوده به در صورت تماس این افزودني با پوست، سری -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  -

 استفاده باشد.
در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد،  -

 .شودسریعًا به پزشک مراجعه الزم است 
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 افزودنیسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شرکت کپکو در یک  هایاین محصول با سایر افزودنيهمزمان استفاده 

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

 سنگدانه -حمله قلیائی
در مواقعي که سنگدانه های مصرفي، واکنش پذیری قلیائي داشته 

 الزم انجام شود. باشند، در استفاده از این محصول باید بررسي های

 امکان خورندگی ماده افزودنی
تواند باعث شروع و مي حاوی یون کلراید بوده و این ماده افزودني

تنیده یا گسترش خوردگي میلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش
 شود. های کف و سقف ساخته شده با فوالد گالوانیزه سیستم

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5ین حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودني بمجاز دمای 
C35 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نور مستقیم معرض از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودني در  -
 خورشید اجتناب شود.

تواند تشکیل رسوب قرارگیری این محصول در دماهای پائین مي -
 گردد.دهد که با هم زدن مجدد، به محصول اولیه بر مي

 افزودنیطول عمر 
انبار و نگهداری  ،چنانچه ظروف حاوی ماده افزودني در شرایط استاندارد

 ماه است. 12شود، زمان قابل استفاده از افزودني از زمان تولید، 
 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100های و پالت 220های بشكه ،20های این محصول در گالن

 شود.عرضه مي گرميکیلو
 

 تکمیلیاطالعات 
برای کسب اطالعات تکیملي این محصول با بخش فني شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودني  عملکردتماس بگیرید. ضمنًا برای اطالع از 
کپکو فریز به فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

Z1 (CapcoFreeze Z1-PPI.مراجعه کنید ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردی شمالي، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@ capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


