
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی  ماده مکملیک  ،Dکپکوژل 
برای افزایش است که آب قوی / کاهنده  کنندهروان فوق قوی بهمراه
یا برای بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی  / مالت روانی بتن

مورد استفاده  ،بدون کاهش روانی یسیمانمواد کاهش نسبت آب به 
 با قوی پوزوالنی ویژگی محصول با داشتن این گیرد.قرار می

 و دهدمی واکنش حاصل از هیدراتاسیون، کلسیم هیدروکسید
بتن را کاهش  نفوذپذیری ،پوزوالنی واکنش از حاصل ثانویه محصوالت

  .بخشدبهبود می را آن سایشی و مکانیکی مقاومت و داده
این محصول بر اساس الزامات عمومی میکروسیلیس موجود در 

و الزامات ذکرشده در  13278استاندارد ملی ایران به شماره 
باشد. ضمناً می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاستاندارد

بر اساس الزامات عملکردی نیز کننده موجود در این محصول روانفوق
و الزامات  2930-2استاندارد ملی ایران به شماره 2-3و  1-3جداول 

 2-3و  1-3و الزامات جداول  ASTM C494استاندارد  Fرده 
 باشد.می EN 934-2استاندارد 

باشد و میطبق جدول زیر  Dمشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوژل 
 شود.شده تولید میر دامنه تغییرات اعالمین محصول دا

 

 ژل حالت فیزیکی 
 تیره خاکستری ژل رنگ

 درصد 40 مقدار میکروسیلیس موجود در ژل

 اتر پلی کربوکسیالت موجود در ژل کنندهروانفوق پایه شیمیایی
 3g/cm 20/0 ±3/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید 30/1
 ناچیز (Na₂Oقلیایی معادل )مقدار مواد 

pH 1 ± 7 
 C 0 دمای انجماد

 
 روی بتن مکمل مادهکاربرد و اثر 

 در بتن کاربرد ماده مکمل
 های بتنی انواع سازه -

 پرمقاومت آماده بتن تولید  -

 ساخته پرمقاومتتولید قطعات پیش -
 صنعتی و پرمقاومت یهااجرای بتن در کف -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تولید و اجرای شاتکریت تر -

 تولید بتن با نفوذپذیری کم -

 تولید بتن در مناطق با خطر خوردگی متوسط تا زیاد -
  45/0 تا 4/0بین های با نسبت آب به مواد سیمانی تولید بتن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر و افزایش  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 
توزیع بهتر سیمان، بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف و  -

 افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به مواد سیمانی برابر
کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دلیل کاهش نسبت آب به  -

 ماده مکملمواد سیمانی و وجود میکروسیلیس در 
 های کلرایدییطکاهش خطر خوردگی میلگرد در مح -
 سیلیسی  -های قلیاییکاهش خطر ایجاد واکنش -
 کاهش خطر انبساط ناشی از یون سولفات -
در  گرد و غبارایجاد استفاده راحت و بدون حمل، نگهداری و  -

، همچنین رعایت اصول بهداشتی و حفظ محل تولید و اجرای بتن
 سالمتی پرسنل کاری

 روی بتن تازه ماده مکملاثر 
باعث بهبود انسجام بتن و کاهش خطر جداشدگی و  -

 .شودباال می یهاانداختگی بیش از اندازه در روانیآب
مصرف این ماده مکمل در بتن با نسبت آب به سیمان برابر،  -

 شود.باعث افزایش روانی می
 30در دوز منطبق، زمان گیرش اولیه مالت استاندارد را بیش از  -

 دهد.ه تغییر نمیدقیق
 60در دوز منطبق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را بیش از  -

 دهد.دقیقه تغییر نمی
میزان تولید حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است  -

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

 شدهروی بتن سختماده مکمل اثر 
 مقاومتدر نسبت آب به سیمان و درصد حباب هوای برابر،  -

 .دهدمیافزایش بتن را روزه  90و  28، 7، 1فشاری 
 شده دردر شرایط روانی برابر برای بتن تازه، مقاومت بتن سخت -

  Dکپکوژل 
 ژل میکروسیلیس  ▪
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 .دهدافزایش می به مقدار زیادیرا همه سنین 

های ه سولفاتی، محیطمقاومت و دوام بتن را در شرایط حمل -
 دهد.و فاضالبی افزایش می ، اسیدیقلیایی، کلرایدی

بندی آن را بهبود نفوذپذیری بتن را کاهش داده و ویژگی آب -
 دهد.می

 
 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
درصد وزن مواد  18تا  8 ، ازDکپکوژل محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی کیلو 18الی  8سیمانی )
های شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزوالن

باید با توجه به  مکملماده این تعیین مقدار بهینه  مشابه( است.
مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی و در نهایت 

های آزمایشی انجام شود. استفاده بیش از حد مجاز ساخت مخلوط
انداختگی و جداشدگی و آب شده ممکن است تبعاتی ماننداعالم

رویه زمان گیرش بتن به ویژه برای بتن حاوی افزایش بی همچنین
های در صورت وجود سنگدانه داشته باشد.به همراه دگیر های کنسیمان

زا در بتن، الزم است حداقل مقدار مصرف ماده مکمل سیلیسی واکنش
 در آزمایشگاه تعیین شود.

 در بتن ماده مکملنحوه اختالط 
باید در محل تولید بتن )بچینگ( و در حین اختالط اجزا  Dکپکوژل 

 است نکات زیر رعایت شود:ضمناً الزم بتن به آن اضافه شود. 
دقیقه به طور  5تا  2، بتن بین محصول اضافه کردنپس از  -

در بتن ماده مکمل کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت 
 اطمینان حاصل گردد.

به صورت مستقیم با سیمان خشک یا مصالح  ماده مکملاین  -
 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.

، از آب اختالط بتن ماده مکمل این وزندرصد از  55به میزان  -
 کسر گردد.

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

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

 استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:
خودداری شود. این  از ریختن این محصول در محیط کاری -

محصول پس از خشک شدن در محیط با جریان هوا محیط را 
 آلوده کرده و تنفس در این محیط خطرناک می باشد.

شخص در معرض با چشم، ماده مکمل در صورت تماس این  -
 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

با پوست، سریعاً پوست آلوده ماده مکمل در صورت تماس این  -
 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15به مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجدداً قابل  -
 استفاده باشد.

 در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد، -

 
 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 
 مکمله سایر نکات الزم در خصوص ماد

 با سایر محصوالت ماده مکملسازگاری 
به جز شرکت کپکو  هایاین محصول با سایر افزودنیهمزمان استفاده 

در یک طرح مخلوط بالمانع است. هرچند محصوالت بر پایه نفتالن 
الزم است هر یک از مواد افزودنی به صورت مجزا، پیمانه گردد و 

 سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 مکملامکان خورندگی ماده 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی این ماده مکمل 

های کف و سقف تنیده یا سیستممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش
از کلرید  ،Dکپکوژل شود. در ساخت ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

 شود.دیگر ترکیبات حاوی کلراید استفاده نمی یاکلسیم 

 
 مکملحمل و نقل و انبار کردن ماده روش 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

و  C5دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این ماده مکمل بین 

C25 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 
از قرار دادن ظرف حاوی ماده مکمل در معرض نور مستقیم  -

 خورشید اجتناب شود.
 زدگی ماده مکمل جلوگیری شود.یخاز  -

 ماده مکملطول عمر 
انبار و نگهداری  ،در شرایط استانداردماده مکمل چنانچه ظروف حاوی 

این  ماه است. 6از زمان تولید،  این محصولزمان قابل استفاده از ، شود
کمی سفت  ،ماده خاصیت تیکسوتروپی داشته و پس از مدتی ماندن

 اش افزایش می یابد.شود که با هم زدن مکانیکی روانیمی
 

 مکملبندی ماده بسته
 شود.کیلوگرمی عرضه می 25 هایسطلاین محصول در 

 
 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 
و اثر آن ماده مکمل این  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

به فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات روی 
 ( مراجعه کنید.CapcoGel D-PPI) Dکپکوژل 

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

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514                     کد پستی:                                  

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

 info@capco.co.ir                                  پست الکترونیک:


