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حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی  ماده مکملیک  ،Dکپکوژل 

برای افزایش است که آب قوی / کاهنده  کنندهروان فوق قوی بهمراه

یوا بورای بدون تغییر نسبت آب به موواد سویمانی  / مالت روانی بتن

مورد اسوتااده  ،بدون کاهش روانی یسیمانمواد کاهش نسبت آب به 

 بوا قووی پووزوالنی ویژگوی تنمحصوول بوا دا و ایون گیورد قرار می

 و دهوودمووی واکوونش حاصوول از هیدراتاسویون، کلسووی  هیدروکسوید

بوتن را  ناوذپوییری ،پووزوالنی واکونش از حاصول ثانویوه محصوالت

   بخشدبهبود می را آن سایشی و مکانیکی مقاومت و دادهکاهش 

ایون محصوول بور اسواز اازاموات  موومی میکروسیلیس موجود در 

و اازامووات ذکر ووده در  13278ماره اسووتاندارد ملووی ایووران بووه  وو

ضوومنا   با وود می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاسووتاندارد

اازامووات بوور اسوواز نیووز  ایوون محصووولکننووده موجووود در روانفوق

 اسووتاندارد ملووی ایووران بووه  ووماره 2-3و  1-3ول ا ملکووردی جوود

ول ااازامات جود و ASTM C494استاندارد  Fاازامات رده  و 2-2930

  با دمی EN 934-2استاندارد  2-3و  3-1

با د و میطبق جدول زیر  Dکپکوژل مشخصات فیزیکی و  یمیایی 

  ود  ده تواید میر دامنه تغییرات ا الماین محصول د
 

 ژل حاات فیزیکی 
 تیره خاکستری ژل رنگ

 درصد 40 مقدار میکروسیلیس موجود در ژل

 اتر پلی کربوکسیالت موجود در ژل کنندهروانفوق پایه  یمیایی
 3g/cm 20/0 ± 30/1 چگاای 

 ناچیز مقدار کلرید
 ناچیز (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

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 تواید  -

 ساخته پرمقاومتتواید قطعات پیش -

 صنعتی و پرمقاومت یهااجرای بتن در کف -

 تواید و اجرای  اتکریت تر -

 تواید بتن با ناوذپییری ک  -

 زیادتواید بتن در مناطق با خطر خوردگی متوسط تا  -

  45/0 تا 4/0بین های با نسبت آب به مواد سیمانی تواید بتن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
روانوی برابور و افوزایش کاهش نسبت آب به مواد سویمانی در  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 

توزیع بهتر سیمان، بهبود قابلیت توراک  در  ورایط مختلوف و  -

 افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به مواد سیمانی برابر

کاهش جیب آب و ناوذپییری به دایل کاهش نسوبت آب بوه  -

 ماده مکملو وجود میکروسیلیس در  مواد سیمانی

 های کلرایدیکاهش خطر خوردگی میلگرد در محیط -

 سیلیسی  -های قلیاییکاهش خطر ایجاد واکنش -

 کاهش خطر انبساط نا ی از یون سوااات -

در  گرد و غبوارایجاد استااده راحت و بدون حمل، نگهداری و  -

بهدا وتی و ، همچنوین ر ایوت اصوول محل تواید و اجرای بتن

 حاظ سالمتی پرسنل کاری

 روی بتن تازه ماده مکملاثر 
با ووب بهبووود انسووجام بووتن و کوواهش خطوور جدا وودگی و  -

   ودباال می یهاانداختگی بیش از اندازه در روانیآب

مصرف این ماده مکمل در بتن با نسبت آب به سویمان برابور،  -

  ود با ب افزایش روانی می

 بویش ازدر دوز منطبق، زمان گیرش اوایه مالت اسوتاندارد را  -

 دهد میندقیقه تغییر  30

 بویش ازدر دوز منطبق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد میندقیقه تغییر  60

میزان تواید حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل  ده است  -

 وده استانداردهای ا المکه تغییرات درصد هوا در محدود مجاز 

 در این برگه مشخصات قرار گیرد 

 شدهروی بتن سخت ماده مکملاثر 

 مقاوموت ،در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هووای برابور -

  دهدمیافزایش بتن را روزه  90و  28، 7، 1فشاری 

 وده بوتن سخت، مقاومت  رایط روانی برابر برای بتن تازهدر  -

  دهدافزایش می به مقدار زیادیرا در همه سنین 



هوای مقاومت و دوام بتن را در  رایط حمله سوواااتی، محیط -

 دهد و فاضالبی افزایش می ، اسیدیقلیایی، کلرایدی

بندی آن را بهبوود ناوذپییری بتن را کاهش داده و ویژگی آب -

 دهد می
 

 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
درصود وزن موواد  18توا  8 ، ازDکپکووژل محدوده مجاز استااده از 

گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی کیلو 18اای  8سیمانی )

 ووامل سوویمان، دوده سوویلیس، سوورباره، خاکسووتر بووادی و سووایر 

باید بوا  مکملماده این تعیین مقدار بهینه  های مشابه( است پوزوالن

توجه به مشخصات طرح مخلوط و  رایط اجرایی و آب و هوایی و در 

های آزمایشی انجام  ود  استااده بیش از حود نهایت ساخت مخلوط

انداختگی و جدا دگی و آب ن است تبعاتی مانند ده ممکمجاز ا الم

رویه زمان گیرش بتن به ویژه بورای بوتن حواوی یافزایش ب همچنین

در صووورت وجووود  با وود  دا ووتهبووه همووراه های کنوودگیر سوویمان

اسوت حوداقل مقودار  زا در بوتن، الزمهای سیلیسی واکنشسنگدانه

 مصرف ماده مکمل در آزمایشگاه تعیین  ود 

 در بتن ماده مکمل نحوه اختالط
باید در محل تواید بتن )بچینگ( و در حین اختالط اجزا  Dکپکوژل 

 ضمنا  الزم است نکات زیر ر ایت  ود:بتن به آن اضافه  ود  

دقیقوه بوه طوور  5تا  2، بتن بین محصول اضافه کردنپس از  -

در بوتن  مواده مکمولکامل مخلوط  ود و از توزیوع یکنواخوت 

 اطمینان حاصل گردد 

به صورت مستقی  با سیمان خشک یا مصواا   ماده مکملاین  -

 سنگی خشک در تماز قرار نگیرد 

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

 کسر گردد 

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

تواند با وب ایجواد حساسویت  وود  بنوابراین در تماز با پوست می

الزم است از پو ش مناسو،،  ینوک و  مکملماده هنگام کار با این 

 ماسک استااده  ود  همچنین ر ایت نکات زیر الزم است:

خوودداری  وود  ایون  از ریختن این محصول در محیط کاری -

محصول پس از خشک  دن در محیط با جریان هووا محویط را 

 آاوده کرده و تناس در این محیط خطرناک می با د 

 وخ  در معور  با چش ،  مکملماده در صورت تماز این  -

 د درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسی، 

ت آاوده با پوست، سریعا  پوس مکملماده در صورت تماز این  -

    سته  وددقیقه در آب تمیز  15به مدت 

اباز آاوده باید با مواد  وینده مناس،  سته  ود تا مجوددا   -

 قابل استااده با د 

در صورتیکه  خ  مصدوم همچنان احسواز نواراحتی دارد،  -

   ودسریعا  به پز ک مراجعه الزم است 
 

 مکملسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت ماده مکملسازگاری 
بوه  ورکت کپکوو  هایاین محصول با سایر افزودنیهمزمان استااده 

در یوک طورح مخلووط بالموانع اسوت   محصوالت بر پایه ناتواانجز 

هرچند الزم است هر یک از مواد افزودنی بوه صوورت مجوزا، پیمانوه 

 مخلوط بتن اضافه  ود گردد و سپس در 

 مکملامکان خورندگی ماده 
نوه با وب  وروع و نوه با وب گسوترش خووردگی این مواده مکمول 

های کوف و تنیده یوا سیسوت میلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

از  ،Dکپکوژل  ود  در ساخت سقف ساخته  ده با فوالد گااوانیزه می

  ود دیگر ترکیبات حاوی کلراید استااده نمی یاکلرید کلسی  
 

 مکملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 C5بوین  مکملدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این ماده 

 است  ضمنا  ر ایت موارد زیر نیز الزم است: C25و 

در معر  نوور مسوتقی   مکملاز قرار دادن ظرف حاوی ماده  -

 خور ید اجتناب  ود 

 جلوگیری  ود  مکملزدگی ماده از یخ -

 ماده مکملطول عمر 
انبوار و  ،در  ورایط اسوتاندارد مکمولمواده چنانچوه ظوروف حواوی 

 6از زموان توایود،  این محصوولزمان قابل استااده از ، نگهداری  ود

این مواده خاصویت تیکسووتروپی دا وته و پوس از مودتی  ماه است 

اش افوزایش  ود که با ه  زدن مکانیکی روانیکمی سات می ،ماندن

 می یابد 
 

 مکملبندی ماده بسته
  ود کیلوگرمی  رضه می 25 هایسطلاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کس، اطال ات تکیملی این محصول با بخش فنی  رکت کپکو 

و اثور آن  مکملماده این   ملکردتماز بگیرید  ضمنا  برای اطالع از 



بوه فورم اطال وات  ملکوردی   ودهبتن تازه و سختمشخصات روی 

 ( مراجعه کنید CapcoGel D-PPI) Dکپکوژل 
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