
 AS کپکوست
 دوغاب های سیمانیکننده زودگیر

CapcoSet AS 
Accelerating Admixture 
 

سريع گیرش دوغابها جهت  کنندهزودگیريك افزودنی  AS کپکوست ت

شد سیمانی می با يون کلريد بوده و  عاری ازاين افزودنی . و مالتهای 

  .باعث خوردگی در میلگردها و سطوح فلزی نمی شود

و اازاماو عملکردی  1اين محصوووب بر اسوواز اازاماو عمومی جدوب 

ستاندارد 2جدوب  شماره  در ا شود. تواید می 2930-5ملی ايران به 

 نیز تطابق دارد. EN 934-5ضمناً اين افزودنی با اازاماو استاندارد 

باشد طبق جدوب زير می ASست مشخصاو فیزيکی و شیمیايی کپکو

شووده در اسووتاندارد ملی و اين افزودنی در دامنه تغییراو مجاز اعالم

 .شودتواید می 2930-5ايران به شماره 

 بوده است.( Plastit AS)نام سابق اين محصوب 
 مايع ژاه ای حاات فیزيکی 

 بی رنگ رنگ
 3g/cm 02/0 ± 3/1 چگاای 

 ناچیز مقدار کلريد
 ناچیز (Na₂O) مواد قلیايی معادبمقدار 

pH 1 ± 7 
 -C 5 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 نیکاربرد افزود
 با سرعتهای گیرش باالتواید و اجرای مالو  -

 اجرای مالو پاششی -

 های سیمانیتزريق دوغاب  -

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 خمیر سیمانیتسريع در زمان گیرش اوایه و نهايی  -

 سنین کوتاه مدو افزايش مقاومت فشاری  -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
زمان گیرش اوایه و ثانويه مالو اسووتاندارد را بسووته به مقدار  -

 دهد.مصرف، کاهش می

ست  - شده ا میزان تواید حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترب 

ستانداردهای اعالمکه  صد هوا در محدود مجاز ا شده تغییراو در

 در اين برگه مشخصاو قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 افزايشبتن را  اوایهدر نسوووبت بب به سووویمان برابر، مقاومت  -

 .دهدمی

برابر، مقاومت و درصوود حباب هوای در نسووبت بب به سوویمان  -

 .دهدمین کاهشروزه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
ستفاده از  ست محدوده مجاز ا صد وزن مواد  10 تا 2، از ASکپکو در

کیلوگرم به ازای هر يکصد کیلوگرم مواد سیمانی  10اای  2سیمانی )

شووامس سوویمان، دوده سوویلیا، سوورباره، خاکسووتر بادی و سوواير 

ست. پوزوالن شابه( ا ريزی و پا از بن، دمای هوا در زمان بتنهای م

ضخامت و حجم  مخلوططرح  شاخصمقطع بتن،  صلی در بتن  های ا

صرف افزودنی فوق میتعیین  شد. میزان م  اين محصوب هینهبمقدار با

های الزم در های فوق و با انجام بزمايشبا در نظر داشوووتن شووواخص

 .شودتعیین می بزمايشگاه

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر  فزودنی، الزم است بن را با ببی به اندازهبرای استفاده از ماده ا

 شود:. ضمناً الزم است نکاو زير رعايت نمودرقیق  افزودنیحجم 

مالو با میکسوور مناسووب و به افزودنی،  اضووافه کردنپا از  -

دقیقه به طور کامس مخلوط شوووود و از توزيع  5تا  2بین  خوبی

 اطمینان حاصس گردد. مالو يا دوغابيکنواخت افزودنی در 

اين افزودنی به صوورو مسوتقیم با سویمان خشوك يا مصواا   -

 سنگی خشك در تماز قرار نگیرد.

 افزودنی ایمنی در استفاده ازنکات 
و الزم است  شودبندی میاين محصوب در دسته مواد خطرناک طبقه

. بنابراين در که در حین کار با بن کلیه احتیاطهای ايمنی رعايت شود

سب، عینك و  شش منا ست از پو هنگام کار با اين ماده افزودنی الزم ا

 الزم است:ماسك استفاده شود. همچنین رعايت نکاو زير 

شوووخص در معر  در صوووورو تماز اين افزودنی با چشوووم،  -

 د.درون بب، پلك بزندقیقه  15حداقس به مدو بسیب 



سريعاً پوست باوده به  - صورو تماز اين افزودنی با پوست،  در 

 . شسته شوددقیقه در بب تمیز  15مدو 

شود تا مجدداً  - شسته  سب  شوينده منا اباز باوده بايد با مواد 

 س استفاده باشد.قاب

ساز ناراحتی دارد،  - صدوم همچنان اح شخص م صورتیکه  در 

 .شودسريعاً به پزشك مراجعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
اين افزودنی به منظور تسووريع گیرش مالو و دوغاب ها اسووتفاده می 

ستفاده از  شورو از بخش شود و برای ا افزودنی های ديگر حتماً با م

 فنی شرکت کپکو و بزمونهای الزم اين کار انجام شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
باعث گسوووترش خوردگی  نه  باعث شووورو  و  نه  ماده افزودنی  اين 

های کف و تنیده يا سوویسووتممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

، AS کپکوستشود. در ساخت زه میسقف ساخته شده با فوالد گااوانی

 شود.از کلريد کلسیم يا ديگر ترکیباو حاوی کلرايد استفاده نمی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمس و نقس و فضوووای نگهداری اين افزودنی بین مجاز دمای 

C 25 :است. ضمناً رعايت موارد زير نیز الزم است 

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

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز يخ -

 طول عمر افزودنی
انبار و  ،افزودنی در شووورايس اسوووتانداردچنانچه ظروف حاوی ماده 

ماه  12نگهداری شووود، زمان قابس اسووتفاده از افزودنی از زمان تواید، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100های و پاات 240های بشوووکه ،24های اين محصووووب در گاان

 .شود.کیلوگرمی عرضه می

 

 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعاو تکیملی اين محصوب با بخش فنی شرکت کپکو 

ضمناً برای اطال  از  روی و اثر بن اين افزودنی  عملکردتماز بگیريد. 

کپکوست به فرم اطالعاو عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصاو 

AS (CapcoSet AS-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سووهروردی شووماای، کوچه شووهرتاش،  بدرز شوورکت:

 4، طبقه اوب، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماز:

 www.capco.co.ir                                       بدرز وبسايت:

 info@ capco.co.ir                                    پست ااکترونیك:


