
 AL212کپکوپالست 
 بند کننده بتنآبکننده / افزودنی روان

CapcoPlast AL212 
Plasticizer and Permeability Reducing Admixture 
 

استت کت   بند کننده بتتنآبکننده / یک روان AL212کپکوپالست 

بدون تغییتر نبت ت آب بت  متواد  / مالت افزایش روانی بتن عالوه بر

 گردد. باعث کاهش نفوذپذیری بتن یا مالت می ،سیمانی

استاندارد ملی ایران ب  شتماره این محصول بر اساس الزامات عمومی 

استاندارد ملتی ایتران در  9و  2جداول الزامات عملکردی و  1-2930

 Aرده الزامات شود. ضمناً این افزودنی با تولید می 2930-2ب  شماره 

و الزامتات  EN 934-1استتاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  9و  2ول اجد

ط ق جدول زیتر  AL212مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپالست 

شده در استاندارد ملی ایران ب  شماره و در دامن  تغییرات مجاز اعالم

 شود.تولید می 1-2930
 

 مایع حالت فیزیکی 
 ای قهوه رنگ

 سولفونات لیگنو کنندهروان پای  شیمیایی
 3g/cm 30/0 ± 01/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 2 (Na₂O) معادل مقدار مواد قلیایی

pH 1 ± 8 
 -C3 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 ،نماهتاآبها، استتخرمختازن آب، در بتتن  کاهش نفوذپذیری -

 تماس در هایهساز سایر و حائل دیوارهای ،هاخان تصفی  ،سدها

 آب با

 سیمانی پای  هایمالت و اندودها بندیآب -

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 فتر  و خلتل انبداد وسیل  ب  مالت و بتن کاهش نفوذپذیری -

  بتن

 بتن کارپذیری و روانی افزایش -

 بتن نهایی استحکام به ود و بتن سیمان ب  آب نب ت کاهش -

 بندی در طول زمان ماندگاری اثر آب -

 کلرایدی  خورنده هایمحیط در بتن دوام افزایش -

  سولفاتی تحمال افزایش مقاومت بتن در برابر -

  بتن پذیریپمپ به ود -

   بتن یکنواختی و انبجام دهنده به ود -

  بتن خزش و شدگیجمع از حاصل هایترک کاهش -

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

 .شودکاهش نب ت آب ب  مواد سیمانی میثابت، باعث 

دقیق   30زمان گیرش اولی  و ثانوی  مالت استاندارد را بیش از  -

 دهد.تغییر نمی

میزان تولید ح اب هوا در بتن تازه ب  نحوی کنترل شده است  -

شتده ک  تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم

 گیرد.در این برگ  مشخصات قرار 

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

تغییتتر مقاومتتت فشتتاری در  در نبتت ت آب بتت  ستتیمان برابتتر، -

 محدوده مجاز استاندارد قرار دارد.

 شود.باعث کاهش نفوذپذیری بتن می -

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصتد  5/1تتا  8/0از ، AL212محدوده مجاز استفاده از کپکوپالست 

 گرم ب  ازای هر یکصتد کیلتوگرم 1500الی  800وزن مواد سیمانی )

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

تعیین مقدار بهین  ماده افزودنی باید  های مشاب ( است.سایر پوزوالن

ت طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی، و با توج  ب  مشخصا

شود. استتفاده بتیش از های آزمایشی انجام در نهایت ساخت مخلوط

رویت  زمتان ممکن است ت عاتی مانند افزایش بی ،شدهحد مجاز اعالم

بت  همتراه های کنتدگیر گیرش بتن ب  ویژه برای بتن حاوی ستیمان

 داشت  باشد.

 افزودنی در بتن نحوه اختالط



دو برابر  ب  اندازهبرای استفاده از ماده افزودنی، الزم است آن را با آبی 

 8تتا  5اولیت  رقیق نموده و ب  بتنی کت  بت  استالمپ  افزودنیحجم 

متر رسیده است، اضاف  نمود. ضمناً الزم است نکات زیر رعایت سانتی

 شود:

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

کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان 

 حاصل گردد.

این افزودنی ب  صورت مبتقیم با ستیمان خشتک یتا مصتال   -

 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.

)ق تل از ب  میزان حجم افزودنی و آبی ک  برای رقیق کتردنش  -

استفاده شده است، از آب اختالط بتن کبتر کردن ب  بتن( اضاف 

 گردد.

در صورت تمایل ب  افزایش زیاد اسالمپ بتن تتازه، الزم استت  -

دچتار طرح مخلوط بتن ب  نحوی طراحی شتده باشتد کت  بتتن 

 انداختگی نشود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دست  مواد خطرناک ط ق 

تواند باعتث ایجتاد حباستیت شتود. بنتابراین در تماس با پوست می

هنگام کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عینتک و 

 ود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:ماسک استفاده ش

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

 د.درون آب، پلک بزندقیق   15حداقل ب  مدت آسیب 

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

 . شبت  شوددقیق  در آب تمیز  15مدت 

شوینده مناسب شبت  شود تا مجتدداً ل اس آلوده باید با مواد  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیک  شخ  مصدوم همچنان احبتاس نتاراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً ب  پزشک مراجع  الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بت   افزودنی شرکت کپکتواین محصول با سایر مواد همزمان استفاده 

در یک طترح مخلتوط بالمتانع  CapcoProof WPLجزء محصول 

است. هرچند الزم است هر یک از متواد افزودنتی بت  صتورت مجتزا، 

 پیمان  گردد و سپس در مخلوط بتن اضاف  شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نت  باعتث شترو  و نت  باعتث گبتترش ختوردگی 

کت  و های تنیده یتا سیبتتممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

شود. در ساخت کپکوپالستت سق  ساخت  شده با فوالد گالوانیزه می

AL212،  نشده دیگر ترکی ات حاوی کلرید استفاده  یااز کلرید کلبیم

 .است

 

 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 مجاز دمای 

C25 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

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

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

گالن روی هم  3ها بر روی پالت نگهداری شود و حداکثر گالن -

 قرار گیرند.

 طول عمر افزودنی
ان تار و  ،چنانچ  ظروف حتاوی متاده افزودنتی در شترایط استتاندارد

متاه  12نگهداری شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولیتد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هتای ، و پالت220های بشتک ، 20هتای این محصول در گالن

 شود.عرض  میکیلوگرمی 

 

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

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

بتت  فتترم اطالعتتات عملکتتردی  شتتدهبتتتن تتتازه و سختمشخصتتات 

 ( مراجع  کنید.CapcoPlast AL212-PPI) AL212کپکوپالست 

 

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

 4، ط ق  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                  تماس:شماره 

 www.capco.co.ir                                       آدرس وببایت:

 info@capco.co.ir                                    پبت الکترونیک:


