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حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی  ماده مکملیک  ،S کپکوژل

 برای افزایش روانی بتناست که / کاهنده آب  کنندهروان قوی بهمراه

یا برای کاهش نسببت بدون تغییر نسبت آب به مواد سیمانی  مالت /

 گیبرد مورد استفاده قرار می ،بدون کاهش روانی یسیمانمواد آب به 

 کلسبی  هیدروکسبید ببا قوی پوزوالنی ویژگی تنمحصول با داش این

 از حاصل ثانویه محصوالت و دهدمی واکنش حاصل از هیدراتاسیون،

 مکبانیکی مقاومت و دادهبتن را کاهش  نفوذپذیری ،پوزوالنی واکنش

   افزایدمی را آن سایشی و

ایبن محصبول ببر اسباز اازامبات  مبومی میکروسیلیس موجود در 

ذکرشببده در  و اازامببات 13278بببه شببماره اسببتاندارد ملببی ایببران 

باشببد  نببمنا  می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاسببتاندارد

ببر اسباز نیز در دوز منطبق در این محصول کننده موجود روانفوق

ملی ایران به شبماره استاندارد  2-3و  1-3جداول اازامات  ملکردی 

ول او اازامات جبد ASTM C494استاندارد  Fو اازامات رده  2-2930

 باشد نیز می EN 934-2استاندارد  2-3و  3-1

باشبد و میطبق جدول زیر  Sکپکوژل مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

 شود شده تواید میدر دامنه تغییرات ا الماین محصول 
 

 ژل حاات فیزیکی 
 تیره خاکستری ژل رنگ

 درصد 55 مقدار آب موجود در ژل

 درصد 40 مقدار میکروسیلیس موجود در ژل

 ن سوافوناتنفتااپلی  موجود در ژل کنندهروانفوق پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 23/1 چگاای 

 ناچیز مقدار کلرید
 ناچیز (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

 C 0 دمای انجماد
 

 روی بتن مکمل مادهکاربرد و اثر 

 در بتن کاربرد ماده مکمل
 های بتنی انواع سازه -

 پرمقاومت آماده بتن تواید  -

 ساخته پرمقاومتقطعات پیشتواید  -

 تواید و اجرای شاتکریت تر -

 تواید بتن با نفوذپذیری ک  -

 تواید بتن در مناطق با خطر خوردگی متوسط تا زیاد -

  5/0 تا 4/0بین های با نسبت آب به مواد سیمانی تواید بتن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
سبیمانی در روانبی براببر و افبزایش کاهش نسبت آب به مواد  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 

توزیع بهتر سیمان، بهبود قابلیت تبراک  در شبرایط مختلب  و  -

 افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به مواد سیمانی برابر

کاهش جذب آب و نفوذپذیری به دایل کاهش نسببت آب ببه  -

 ماده مکملو وجود میکروسیلیس در  مواد سیمانی

 های کلرایدیکاهش خطر خوردگی میلگرد در محیط -

 سیلیسی های قلیاییکاهش خطر ایجاد واکنش -

در  گرد و غببارایجاد استفاده راحت و بدون حمل، نگهداری و  -

، همچنبین ر ایبت اصبول بهداشبتی و محل تواید و اجرای بتن

 حفظ سالمتی پرسنل کاری

 روی بتن تازه ه مکملماداثر 
با ببب بهبببود انسببجام بببتن و کبباهش خطببر جداشببدگی و  -

  شودباال می یهاانداختگی بیش از اندازه در روانیآب

مصرف این ماده مکمل در بتن با نسبت آب به سبیمان براببر،  -

 شود با ب افزایش روانی می

 ببیش ازدر دوز منطبق، زمان گیرش اوایه مالت اسبتاندارد را  -

 دهد میندقیقه تغییر  30

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

 دهد میندقیقه تغییر  60

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

شبده استانداردهای ا المکه تغییرات درصد هوا در محدود مجاز 

 در این برگه مشخصات قرار گیرد 

 شدهروی بتن سخت ماده مکملاثر 

 مقاومبت ،در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هبوای براببر -

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

شبده ببتن سخت، مقاومت شرایط روانی برابر برای بتن تازهدر  -

  دهدافزایش می به مقدار زیادیرا در همه سنین 



هبای مقاومت و دوام بتن را در شرایط حمله سبوافاتی، محیط -

 دهد و فانالبی افزایش می ، اسیدیقلیایی، کلرایدی

بندی آن را بهببود نفوذپذیری بتن را کاهش داده و ویژگی آب -

 دهد می
 

 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
درصبد وزن مبواد  18 تا  8، از ازکپکوژل محدوده مجاز استفاده از 

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

بببادی و سببایر  شببامل سببیمان، دوده سببیلیس، سببرباره، خاکسببتر

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

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

مصرف کمتبر از ایبن های آزمایشی انجام شود  نهایت ساخت مخلوط

حد، ممکن است روانی الزم را در بتن ایجاد نکند کبه ببا اسبتفاده از 

ببه باشبد  روان کننده بر پایه نفتاان ایبن مسبهله قاببل حبل می یک

منظور تامین دوام بتن، بهتر است که این محصول، کمتر از محبدوده 

با افزایش میبزان مصبرف، بسبته ببه  ، مصرف نشود تعری  شده فوق

طرح اختالط بتن، محتمل است که روانی زیاد به آب انداختگی منجر 

زمبان گیبرش  تباخیر در باالی حد مجاز،شود و همچنین در مقادیر 

در   محتمبل اسبتهای کنبدگیر بتن به ویژه برای بتن حاوی سیمان

اسبت  زا در ببتن، الزمهای سیلیسبی واکبنشصورت وجود سبنگدانه

 میزان مصرف این محصول بهینه شود 

 در بتن ماده مکمل نحوه اختالط
باید در محل تواید بتن )بچینبگ( و در حبین اخبتالط  ازکپکوژل 

 نمنا  الزم است نکات زیر ر ایت شود:اجزا بتن به آن انافه شود  

 قبل از مصرف به خوبی ه  زده شود  -

دقیقه به طور  5تا  2، بتن بین ماده مکمل انافه کردنپس از  -

در ببتن  مباده مکمبلکامل مخلوط شود و از توزیبع یکنواخبت 

 اطمینان حاصل گردد 

به صورت مستقی  با سیمان خشک یا مصباا   ماده مکملاین  -

 سنگی خشک در تماز قرار نگیرد 

، از آب اختالط بتن ماده مکمل این وزندرصد از  60به میزان  -

 کسر گردد 

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

تواند با بب ایجباد حساسبیت شبود  بنبابراین در تماز با پوست می

الزم است از پوشش مناسب،،  ینبک و  مکملماده هنگام کار با این 

 ماسک استفاده شود  همچنین ر ایت نکات زیر الزم است:

ریختن این محصول در محیط کاری خبودداری شبود  ایبن از  -

محصول پس از خشک شدن در محیط با جریان هبوا محبیط را 

 آاوده کرده و تنفس در این محیط خطرناک می باشد 

شبخ  در معبر  با چش ،  مکملماده در صورت تماز این  -

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

با پوست، سریعا  پوست آاوده  مکملاده مدر صورت تماز این  -

   شسته شوددقیقه در آب تمیز  15به مدت 

اباز آاوده باید با مواد شوینده مناس، شسته شود تا مجبددا   -

 قابل استفاده باشد 

در صورتیکه شخ  مصدوم همچنان احسباز نباراحتی دارد،  -

  شودسریعا  به پزشک مراجعه الزم است 
 

 مکملسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت ماده مکملسازگاری 
خببانواده  محصببول بببه جببز محصببوالتاسببتفاده همزمببان ایببن 

شرکت کپکبو  هایبا سایر افزودنی  NClکوست پکربوکسیالت و کلیپ

هرچند الزم است هر یک از مبواد در یک طرح مخلوط بالمانع است  

مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن انبافه افزودنی به صورت 

 شود 

 مکملامکان خورندگی ماده 
نبه با بب شبروع و نبه با بب گسبترش خبوردگی این مباده مکمبل 

های کب  و تنیده یبا سیسبت میلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

از  ،Sکپکوژل شود  در ساخت سق  ساخته شده با فوالد گااوانیزه می

 شود دیگر ترکیبات حاوی کلراید استفاده نمی یاکلرید کلسی  
 

 مکملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 C5ببین  مکملدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این ماده 

 است  نمنا  ر ایت موارد زیر نیز الزم است: C25و 

در معر  نبور مسبتقی   مکملاز قرار دادن ظرف حاوی ماده  -

 خورشید اجتناب شود 

 جلوگیری شود  مکملزدگی ماده از یخ -

 ماده مکملطول عمر 
انببار و  ،در شبرایط اسبتاندارد مکمبلمباده چنانچبه ظبروف حباوی 

 6از زمبان توایبد،  این محصبولنگهداری شود، زمان قابل استفاده از 

این مباده خاصبیت تیکسبوتروپی داشبته و پبس از مبدتی  ماه است 

اش افبزایش شود که با ه  زدن مکانیکی روانیماندن، کمی سفت می

 می یابد 
 



 مکملبندی ماده بسته
 شود کیلوگرمی  رنه می 25 هایسطلاین محصول در 

 

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

و اثبر آن  مکملماده این   ملکردتماز بگیرید  نمنا  برای اطالع از 

ببه فبرم اطال بات  ملکبردی  شبدهبتن تازه و سختمشخصات روی 

 ( مراجعه کنید CapcoGel S-PPI) Sکپکوژل 
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