
 SPCA218 کپکونرم

 کنندهزودگیر /آبقوی کننده / کاهنده روانفوق افزودنی 

CapcoNorm SPCA218 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing and Accelerating Admixture  

 
 / آب قوووی کننووده / کاهنوودهروانفوووق یوو   SPCA218 کپکووونر 

 / موال  روانی بتن قابل مالحظه زایشبرای اف کننده است کهگیرزود

بدون تغییور نبو ت آب بوه  سردریزی در هوای بتن برای به خصوص

بدون کاهش  یسیمانمواد یا برای کاهش نب ت آب به مواد سیمانی 

همچنوین ایون افزودنوی دارای  گیورد مورد اسوتااده قورار می ،روانی

 باشد می روزهافزایش مقاومت فشاری ی  ویژگی

استاندارد ملی ایران به شوماره الزاما  عمومی این محصول بر اساس 

اسوتاندارد در   6 و 2-3، 1-3 ولاالزاما  عملکوردی دودو  1-2930

شود  ضومنا  ایون افزودنوی بوا تولید می 2930-2ملی ایران به شماره 

اسوتاندارد  1و دودول  ASTM C494استاندارد  Fو  Cرده الزاما  

EN 934-1  استاندارد  7و  6، 2-3، 1-3و الزاما  ددولEN 934-

 نیز تطابق دارد  2

ط ق ددول زیور  SPCA218 کپکونر مشخصا  فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملی ایران به در دامنه تغییرا  مجاز اعال  است که

 شود تولید می 2930-1شماره 
 می باشد ( Plastit SPCA218)نا  سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 رنگ تا کهرباپیبی رنگ

 کبیال  اتروپلی کرب پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 07/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 7/0٪ (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
  های مبلح و غیر مبلحبتن انواع تولید و ادرای -

 سردریزی در هوای انواع بتن -

آوری عملبه ویژه در شرایط ساخته ساخت قطعا  بتنی پیش -

 شده با بخار آبتبریع

 45/0تا  40/0 بینهای با نب ت آب به مواد سیمانی تولید بتن -

 های پایه سیمانیتولید مال  -

های سواخت و سواز بوه دلیول افوزایش سورعت کاهش هزینه -

 برداریریزی و قالبعملیا  بتن

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
قابل  سیمانی در روانی برابر و افزایشکاهش نب ت آب به مواد  -

 مقاومت فشاری مالحظه

ناوذپذیری به دلیل کاهش نبو ت آب بوه دذب آب و کاهش  -

 مواد سیمانی

افزایش مقاومت سایشی بتن به دلیول کواهش نبو ت آب بوه  -

 سیمان

، به ود قابلیت توراک  در شورایط مختلو  و توزیع بهتر سیمان -

 سیمانی برابر دت آب به مواافزایش مقاومت فشاری در نب 

کواهش زموان مز  بورای  وزمان گیرش اولیه و نهوایی  تبریع -

 برداریقالب

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در روانوی ، باعث در نب ت آب به سیمان ثابت -

  شودثابت، باعث کاهش نب ت آب به مواد سیمانی می

اولیه موال  اسوتاندارد در دموای در دوز منط ق، زمان گیرش  -

 رساند دقیقه نمی 30گراد را به کمتر از  درده سانتی 20

 5در دوز منط ق، زمان گیرش اولیه مال  استاندارد در دموای  -

درصد زموان گیورش موال   60گراد را به کمتر از  درده سانتی

 رساند بدون افزودنی می

حوی کنترل شده است میزان تولید ح اب هوا در بتن تازه به ن -

شوده که تغییرا  درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعال 

 در این برگه مشخصا  قرار گیرد 

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 افزایشروزه بتن را  ی در نب ت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

  دهدمی

برابور، مقاوموت و درصد ح اب هووای در نب ت آب به سیمان  -

  دهدمین کاهشوزه بتن را ر 28

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن



درصود  2/1تا  4/0، از  SPCA218 کپکونر محدوده مجاز استااده از 

گر  به ازای هر یکصود کیلووگر   1200الی  400وزن مواد سیمانی )

مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکبوتر بوادی و 

تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید   های مشابه( استسایر پوزومن

با توده به مشخصا  طرح مخلوط و شرایط ادرایی و آب و هوایی، و 

تااده بویش از های آزمایشی انجا  شود  اسودر نهایت ساخت مخلوط

دداشوودگی،  شووده ممکوون اسووت ت عوواتی ماننوودحوود مجوواز اعال 

رویه زمان گیرش بتن به ویژه بورای بوتن بی کاهش انداختگی و یاآب

 داشته باشد به همراه  را گیرزودهای حاوی سیمان

 در بتن نحوه اختالط افزودنی
دو برابر  به اندازهبرای استااده از ماده افزودنی، مز  است آن را با آبی 

 پوایینرقیق نموده و به بتنوی کوه بوه اسوالمل اولیوه  افزودنیحج  

 رسیده است، اضافه نمود  ضمنا  مز  است نکا  زیر رعایت شود:

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

د و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان کامل مخلوط شو

 حاصل گردد 

این افزودنی به صور  مبتقی  با سویمان خشو  یوا مصوالح  -

 سنگی خش  در تماس قرار نگیرد 

)ق ول از به میزان حج  افزودنی و آبی که برای رقیق کوردنش  -

استااده شده است، از آب اختالط بتن کبور کردن به بتن( اضافه

 گردد 

در صور  تمایل به افزایش زیاد اسالمل بتن توازه، مز  اسوت  -

طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شوده باشود کوه بوتن دچوار 

 انداختگی نشود دداشدگی و آب

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

ایجواد حباسویت شوود  بنوابراین در تواند باعوث تماس با پوست می

هنگا  کار با این ماده افزودنی مز  است از پوشش مناسب، عینو  و 

 ماس  استااده شود  همچنین رعایت نکا  زیر مز  است:

شوخ  در معور  در صور  تماس این افزودنوی بوا چشو ،  -

 د درون آب، پل  بزندقیقه  15حداقل به مد  آسیب 

ودنی با پوست، سریعا  پوست آلوده بوه در صور  تماس این افز -

   شبته شوددقیقه در آب تمیز  15مد  

ل اس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شبته شود تا مجوددا   -

 قابل استااده باشد 

در صورتیکه شخ  مصدو  همچنان احبواس نواراحتی دارد،  -

  شودسریعا  به پزش  مرادعه مز  است 

 ماده افزودنیسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتسازگاری افزودنی 
بوا سوایر  محصووم  ناتوالنی،به دوز این محصول همزمان استااده 

طرح مخلوط بالمانع است  هرچنود  شرکت کپکو در ی  هایافزودنی

مز  است هر ی  از مواد افزودنی به صوور  مجوزا، پیمانوه گوردد و 

 سپس در مخلوط بتن اضافه شود 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نوه باعوث شوروع و نوه باعوث گبوترش خووردگی 

های کو  و تنیده یوا سیبوت میلگردهای مدفون در بتن، فومد پیش

 کپکوونر شوود  در سواخت ق  ساخته شده با فوومد گوالوانیزه میس

SPC218،   دیگر ترکی ا  حواوی کلرایود اسوتااده  یااز کلرید کلبی

 شود نمی

 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 افزودنوی بوین مجاز دمای 

C35 :است  ضمنا  رعایت موارد زیر نیز مز  است 

نور مبوتقی  معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید ادتناب شود 

 دگی ماده افزودنی دلوگیری شود زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
ان وار و  ،افزودنوی در شورایط اسوتانداردچنانچه ظروف حواوی مواده 

مواه  12نگهداری شود، زمان قابل استااده از افزودنی از زمان تولیود، 

 ، مشروط به ببته ماندن درب ببته بندی ها می باشد است

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هوایپالتو  220های بشوکه ، 20هوای این محصول در گالن

 شود میعرضه کیلوگرمی 

 اطالعات تکمیلی
برای کبب اطالعا  تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید  ضمنا  برای اطالع از 

 کپکوونر به فر  اطالعا  عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصا  

SPCA218 (CapcoNorm SPCA218-PPI مرادعه کنید ) 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سوهروردی شومالی، کوچوه شوهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، ط قه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                 شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وببایت:

 info@capco.co.ir                                    پبت الکترونی :


