
 218سی پیاس کپکونرم

 آبقوی کننده / کاهنده روانفوق افزودنی 

CapcoNorm SPC218 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing Admixture 

 

 
است  کت  کاهنده آب فوق کننده / روانفوق یک  SPC218 کپکونرم

بتن / مالت بدون تغییر نستت  آب  ش قابل مالحظ  روانیبرای افزای

ب  مواد سیمانی یا برای کاهش نستت  آب بت  متواد ستیمانی بتدون 

 گیرد.کاهش روانی، مورد استفاده قرار می

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران ب  شتماره 

در استتاندارد ملتی  2-3و  1-3ول او الزامات عملکردی جد1-2930

شود. ضمناً این افزودنی با الزامتات تولید می 2930-2ره ایران ب  شما

و  EN 934-1استاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد  Fرده 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  2-3و  1-3ول االزامات جد

طتتق جتدول ریتر  SPC218 کپکونرممشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملی ایران ب   در دامن  تغییرات مجار اعالم اس  ک 

 شود.تولید می 2930-1شماره 
 بوده اس .( Plastit SPC218)نام سابق این محصول 

 مایع حال  فیزیکی 
 رنگ تا کهرباپیبی رنگ

 پلی کربکسیالت اتر پای  شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 07/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 ٪ 6/0 (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شتامل بتتن  های مسلح و غیتر مستلحبتن انواع تولید و اجرای -

ختتودتراک ، بتتتن پمپتتی، بتتتن پتتوروبنی، بتتتن ستتتک، قطعتتات 

 تنیده، تزئینی و ...ساخت ، بتن پیشپیش

 ریاد با کیفی  های پای  سیمانیتولید مالت -

  45/0تا  40/0بین های با نست  آب ب  مواد سیمانی تولید بتن -

های ستاخ  و ستار بت  دلیتل افتزایش سترع  کاهش هزین  -

 برداریریزی و قالبعملیات بتن

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

 افتزایشکاهش نست  آب ب  مواد سیمانی در روانتی برابتر و  -

 روره 28و  7مقاوم  فشاری 

کاهش جذب آب و نفوذپذیری ب  دلیل کاهش نستت  آب بت   -

 مواد سیمانی

افزایش مقاوم  سایشی بتن ب  دلیتل کتاهش نستت  آب بت   -

 سیمان

توریع بهتر سیمان، بهتود قابلی  تتراک  در شترایم مختلت  و  -

 افزایش مقاوم  فشاری در نست  آب ب  مواد سیمانی برابر

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در روانتی ، باعث در نست  آب ب  سیمان ثاب  -

 .شودثاب ، باعث کاهش نست  آب ب  مواد سیمانی می

 بتیش ارق، رمان گیرش اولی  مالت استتاندارد را در دور منطت -

 دهد.میندقیق  تغییر  30

 بتیش اردر دور منطتق، رمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیق  تغییر  60

میزان تولید حتاب هوا در بتن تاره ب  نحوی کنترل شده اس   -

شتده استانداردهای اعالمک  تغییرات درصد هوا در محدود مجار 

 در این برگ  مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روره بتتن را کتاهش  7در نست  آب ب  سیمان برابر، مقاوم   -

 .دهدنمی

برابتر، مقاومت  و درصد حتاب هتوای در نست  آب ب  سیمان  -

 .دهدروره بتن را تا حدودی افزایش می 28

 

 استفاده از ماده افزودنی در بتنروش 

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصتد  2/1تتا  4/0، ار SPC218 ونرمکپکتمحدوده مجار استتفاده ار 

گرم ب  ارای هر یکصتد کیلتوگرم  1200الی  400ورن مواد سیمانی )

مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستتر بتادی و 

تعیین مقدار بهین  ماده افزودنی باید  های مشاب ( اس .سایر پوروبن



با توج  ب  مشخصات طرح مخلوط و شرایم اجرایی و آب و هوایی، و 

تفاده بتیش ار های آرمایشی انجام شود. استدر نهای  ساخ  مخلوط

 و جداشتتدگی شتتده ممکتتن استت  تتعتتاتی ماننتتدحتتد مجتتار اعالم

 داشت  باشد.ب  همراه را انداختگی آب

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر ب  انداره برای استفاده ار ماده افزودنی، برم اس  آن را با آبی 

 پتایینرقیق نموده و ب  بتنتی کت  بت  استالمل اولیت   افزودنیحج  

 رسیده اس ، اضاف  نمود. ضمناً برم اس  نکات ریر رعای  شود:

دقیقت  بت  طتور  5تا  2افزودنی، بتن بین  اضاف  کردنپس ار  -

کامل مخلوط شود و ار توریع یکنواخ  افزودنی در بتن اطمینان 

 حاصل گردد.

  با ستیمان خشتک یتا مصتالح این افزودنی ب  صورت مستقی -

 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.

)قتتل ار ب  میزان حج  افزودنی و آبی ک  برای رقیق کتردنش  -

استفاده شده اس ، ار آب اختالط بتن کستر کردن ب  بتن( اضاف 

 گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در نمیبندی این محصول در دست  مواد خطرناک طتق 

تواند باعتث ایجتاد حساستی  شتود. بنتابراین در تماس با پوس  می

هنگام کار با این ماده افزودنی برم اس  ار پوشش مناسب، عینتک و 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعای  نکات ریر برم اس :

شتخ  در معتر  در صورت تماس این افزودنتی بتا چشت ،  -

 د.درون آب، پلک بزنیق  دق 15حداقل ب  مدت آسیب 

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

 . شست  شوددقیق  در آب تمیز  15مدت 

لتاس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود تا مجتدداً  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیک  شخ  مصدوم همچنان احستاس نتاراحتی دارد،  -

 .شود ب  پزشک مراجع  سریعاًبرم اس  

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بتا ستایر  محصتوبت نفتتالنی،ب  جتز  این محصولهمزمان استفاده 

شرک  کپکو در یک طرح مخلوط بالمانع اس . هرچنتد  هایافزودنی

برم اس  هر یک ار مواد افزودنی ب  صتورت مجتزا، پیمانت  گتردد و 

 سپس در مخلوط بتن اضاف  شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نت  باعتث شتروع و نت  باعتث گستترش ختوردگی 

های کت  و سیستت  تنیده یتامیلگردهای مدفون در بتن، فوبد پیش

ار  ،SPC218شود. در ستاخ  سق  ساخت  شده با فوبد گالوانیزه می

 شود.دیگر ترکیتات حاوی کلراید استفاده نمی یاکلرید کلسی  

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودنتی بتین مجار دمای 

C35 : اس . ضمناً رعای  موارد ریر نیز برم اس 

نور مستتقی  معر  ار قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.رار یخ -

 طول عمر افزودنی
انتتار و  ،افزودنتی در شترایم استتانداردچنانچ  ظروف حتاوی متاده 

متاه  12نگهداری شود، رمان قابل استفاده ار افزودنی ار رمان تولیتد، 

 اس .

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هتایپال و  220های بشتک  ،20هتای این محصتول در گالن

 شود.عرض  میکیلوگرمی 

 

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

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالع ار 

 کپکتونرمب  فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تاره و سخ مشخصات 

SPC218 (CapcoNorm SPC218-PPI.مراجع  کنید ) 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ستهروردی شتمالی، کوچت  شتهرتاش،  آدرس شرک :

 4، طتق  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسای :

 info@capco.co.ir                                    پس  الکترونیک:


