
 Z1کپکوفریز 
 کلریون  حاوی ضدیخ مالت

CapcoFreeze Z1 
Anti-Freezing Agent 
 

سدات  و اجدرای جهد   ضددیخیك افزودني )زِد وان(  Z1کپکوفریز 

در سرما مي باشد. این افزودني حاوی یون کلریدد  های سیمانيمالت

آرمداتور هایي که در تماس مستقیم بدا مالتاستفاده از آن در بوده و 

تسدری  در همچنین ایدن افزودندي تاتدی  . مجاز نیس  ،باشندمي

نداشدته و اجدازه کدار کدردن بدا مدالت در مددت گیرش )زودگیری( 

 دهد.طوالني را مي

طبددج جدددور زیددر   Z1کپکددوفریز فیزیکددي و شددیمیایي مشخصددات 

 شود.تولید ميشده، باشد و این محصور در محدوده تغییرات بیانمي

 بوده اس .( Plastit Z1این محصور  )نام سابج
 مای  حال  فیزیکي 

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

 %10بیش از  مقدار کلرید
 11% (Na₂O) مقدار مواد قلیایي معادر

pH 1 ± 7 
 -C 5 دمای انجماد

 

 

 مالتافزودنی روی  مادهکاربرد و اثر 

 مالتکاربرد افزودنی در 
درجده  5تدا  -5و دمدای بدین  سدرمااجرای مالت در  تولید و  -

 گرادسانتي

 

 مالتمزایای استفاده از افزودنی در 
 -5بدین در دمای  های سیمانيزدگي مالتجلوگیری از یخ -

 گراددرجه سانتي 5تا 

 تازه مالتاثر افزودنی روی 
 دهد.مين تغییرمالت استاندارد را  انویهثو  گیرش اولیهزمان  -

تازه بده نحدوی کنتدرر شدده  مالتمیزان تولید حباب هوا در  -

اس  که تغییرات درتدد هدوا در محددود مجداز اسدتانداردهای 

 شده در این برگه مشخصات قرار گیرد.اعالم

 شدهسخت مالتاثر افزودنی روی 

را  و ثانویده مدالت اولیهنسب  آب به سیمان برابر، مقاوم  در  -

 .دهدمين تغییر

 

 مالتروش استفاده از ماده افزودنی در 

 مالتمحدوده مجاز استفاده از افزودنی در 
درتدد وزن مدواد  5تدا  1، از Z1کپکو فریز محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مدواد سدیماني کیلو 5الي  1سیماني )

شددامس سددیمان، دوده سددیلیا، سددرباره، تاکسددتر بددادی و سددایر 

های مشابه( اس . تعیین مقدار بهینه ماده افزودندي بایدد بدا پوزوالن

و  توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایي و آب و هدوایي، 

 های آزمایشي انجام شود.ت  مخلوطدر نهای  سا

 مالتافزودنی در  وه اختالطنح
دو برابر به اندازه برای استفاده از ماده افزودني، الزم اس  آن را با آبي 

 . ضمناً الزم اس  نکات زیر رعای  شود:نمودرقیج  افزودنيحجم 

دقیقه بده طدور  5تا  2بین  مالتافزودني،  اضافه کردنپا از  -

 مددالتکامددس مخلددوط شددود و از توزیدد  یکنواتدد  افزودنددي در 

 اطمینان حاتس گردد.

تشك در تماس قدرار  مالتاین افزودني به تورت مستقیم با  -

 نگیرد.

)قبدس از به میزان حجم افزودني و آبي که برای رقیج کدردنش  -

 مدالتتالط استفاده شده اس ، از آب اتد( مالتکردن به اضافه

 کسر گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمياین محصور در دسته مواد تطرناک طبقه

تواند باعد  ایجداد حساسدی  شدود. بندابراین در تماس با پوس  مي

هنگام کار با این ماده افزودني الزم اس  از پوشش مناسب، عیندك و 

 همچنین رعای  نکات زیر الزم اس :ماسك استفاده شود. 

شدخ  در معدر  در تورت تماس این افزودندي بدا چشدم،  -

 د.درون آب، پلك بزندقیقه  15حداقس به مدت آسیب 

در تورت تماس این افزودني با پوس ، سریعاً پوس  آلوده بده  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 



شسته شود تا مجددداً لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب  -

 قابس استفاده باشد.

در تورتیکه شخ  مصدوم همچنان احسداس نداراحتي دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشك مراجعه الزم اس  

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شدرک  کپکدو در  هایاین محصور با سایر افزودنيهمزمان استفاده 

یك طرح مخلوط بالمان  اس . هرچند الزم اسد  هدر یدك از مدواد 

گردد و سپا در مخلوط بتن اضدافه  افزودني به تورت مجزا، پیمانه

 شود.

 سنگدانه -حمله قلیائی

در مواقعي که سنگدانه های مصرفي، واکنش پدییری قلیدا ي داشدته 

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

 امکان خورندگی ماده افزودنی
باعد  شدروو و  توانددمي حاوی یون کلراید بدوده و این ماده افزودني

تنیدده یدا گسترش توردگي میلگردهای مدفون در بتن، فدوالد پیش

 شود. های کف و سقف ساتته شده با فوالد گالوانیزه سیستم

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمس و نقس و فضای نگهداری این افزودندي بدین مجاز دمای 

C35 : اس . ضمناً رعای  موارد زیر نیز الزم اس 

نور مسدتقیم معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودني در  -

 تورشید اجتناب شود.

تواندد تشدکیس قرارگیری این محصدور در دماهدای پدا ین مي -

 گردد.محصور اولیه بر ميرسوب دهد که با هم زدن مجدد، به 

 طول عمر افزودنی
انبدار و  ،چنانچه ظروف حداوی مداده افزودندي در شدرایط اسدتاندارد

مداه  12نگهداری شود، زمان قابس استفاده از افزودني از زمان تولیدد، 

 اس .

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هدای و پال  220های بشدکه ،20هدای این محصدور در گالن

 شود.عرضه مي گرميکیلو

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملي این محصور با بخش فني شرک  کپکو 

روی و اثر آن این افزودني  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالو از 

کپکدو به فدرم اطالعدات عملکدردی  شدهبتن تازه و سخ مشخصات 

 ( مراجعه کنید.CapcoFreeze Z1-PPI) Z1فریز 

 

 اطالعات تماس
تهران، تیابان سدهروردی شدمالي، کوچده شدهرتاش،  آدرس شرک :

 4، طبقه اور، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@ capco.co.ir                                    پس  الکترونیك:


