
 VMA کپکوگام

 بتن برای افزایش ویسکوزیته دهندهقوام

CapcoGum VMA 
Viscosity Modifying Agent 
 

 بررایاسر  کره  مصرر  آماده پودری افزودنییک  ،VMA کپکوگام

 از استفاده با .گیردتازه مورد استفاده قرار می تنب ویسکوزیته افزایش

 مقاومر  بنرابراین و شرده کنترلبتن تازه  انداختگیآب محصول این

 تسرهی  را ریرزیبتن نهایتاً و یابدمی افزایش جداشدگی برابر در بتن

 .کندمی

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شرماره 

در استاندارد ملی ایرران بره  13و الزامات عملکردی جدول  1-2930

شود. ضمناً این افزودنی با الزامرات جردول تولید می 2930-2شماره 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  13

طبرق جردول زیرر  VMA کپکوگراممشخصات فیزیکری و شریمیایی 

 .باشدمی
 بوده اس .( Plastit VMA)نام سابق این محصول 

 پودر حال  فیزیکی 

 سفید رنگ
 3g/cm 50/0 ± 7/0 بالکچگالی 

 ناچیز مقدار کلرید

 

 

 محصولکاربرد و اثر 

 دهندهقوامکاربرد افزودنی 
  خودتراکم بتن تولید -

 طوالنی  مساف  در بتن اژپمپتسهی  در فرایند  -

 ریزی زیر آببتن -

 استفاده در بتن شاتکری  -

 بندی زبربا دانههای استفاده در بتن -

  هاسگمن  پش  دوغاب ساخ  -

  باال قوام با سبک هایبتن تولید -

 دهندهقوام مزایای استفاده از افزودنی
 بهبود در پایداری استاتیکی و دینامیکی بتن -

 شدگی در بتنکاهش خطر جدا -

 انداختگی در بتنکاهش خطر آب -

 بتن اژپمپدر عملیات کاهش فشار -

 شاتکری افزایش چسبندگی در  -

 محصولروش استفاده از ماده 

 در بتن قوام دهندهمحدوده مجاز استفاده از 
درصرد وزن  2ترا  4/0، از VMA کپکوگراممحدوده مجاز اسرتفاده از 

مرواد  گرم به ازای هر یکصد کیلروگرم 2000الی  400مواد سیمانی )

سیمانی شام  سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سرایر 

تعیین مقدار بهینه ماده افزودنری بایرد برا  های مشابه( اس .پوزوالن

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

  های آزمایشی انجام شود. نهای  ساخ  مخلوط

 بتندر  قوام دهنده نحوه اختالط
توزین شود و در زمان اخرتطط اجرزای برتن بره شده، مقدار محاسبه

تدریج به میکسر افزوده شود. سرع  افزودن باید به گونه ای باشد که 

از چسبیدگی و کلوخه شدن این محصول جلروگیری شرود. مراقبر  

ضرمناً الزم  داخ  میکسر، خیس نشرود.ریختن این ماده شود قب  از 

 شود:اس  نکات زیر رعای  

دقیقره بره طرور  5تا  3افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کام  مخلوط شود و از توزیع یکنواخ  افزودنی در بتن اطمینان 

 حاص  گردد.

از مرطوب شدن این محصول قب  از ورود به میکسر خودداری  -

 شود.

 قوام دهنده نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیخطرناک طبقهاین محصول در دسته مواد 

تواند باعر  ایجراد حساسری  شرود. بنرابراین در تماس با پوس  می

هنگام کار با این ماده افزودنی الزم اس  از پوشش مناسب، عینرک و 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعای  نکات زیر الزم اس :

شرخ  در معرر  در صورت تماس این افزودنری برا چشرم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15داق  به مدت حآسیب 

در صورت تماس این افزودنی با پوس ، سریعاً پوس  آلوده بره  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

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

 قاب  استفاده باشد.



در صورتیکه شخ  مصدوم همچنان احسراس نراراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم اس  

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت قوام دهندهسازگاری 
این محصول با سایر مواد افزودنی شررک  کپکرو در همزمان استفاده 

  باشد.میهای تکمیلی  آزموننیازمند  یک طرح مخلوط

 دهندهقوامماده امکان خورندگی 
این ماده افزودنی نره باعر  شررو  و نره باعر  گسرترگ خروردگی 

های کر  و تنیده یرا سیسرتممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

 کپکوگرامشرود. در سراخ  سق  ساخته شده با فوالد گرالوانیزه می

VMA،  دیگرر ترکیبرات حراوی کلرایرد اسرتفاده  یرااز کلرید کلسیم

 شود.نمی

 

 محصولکردن روش حمل و نقل و انبار 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حم  و نق  و فضای نگهداری این افزودنری برین مجاز دمای 

C35 : اس . ضمناً رعای  موارد زیر نیز الزم اس 

نور مسرتقیم معر  از قرار دادن ظر  حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 جلوگیری شود.دگی ماده افزودنی زاز یخ -

 دهندهقوامماده طول عمر 
انبرار و  ،چنانچه ظرو  حراوی مراده افزودنری در شررایط اسرتاندارد

مراه  12نگهداری شود، زمان قاب  استفاده از افزودنی از زمان تولیرد، 

 اس .

 

 محصولبندی بسته
 شود.کیلوگرمی عرضه می 20های کیسهاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اططعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرک  کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطط  از 

 کپکوگرامبه فرم اططعات عملکردی  شدهبتن تازه و سخ مشخصات 

VMA (CapcoGum VMA-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سرهروردی شرمالی، کوچره شرهرتاگ،  آدرس شرک :

 4، طبقه اول، واحد 74پطک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@capco.co.ir                                     پس  الکترونیک:


