
 Clکپکوست 
 یدکلر حاوی کنندهزودگیر

CapcoSet Cl 
Chloride based Accelerating Admixture 

ریززی در جهت بتن کنندهزودگیریك افزودنی  (السی) Clکپکوست 

باشد. این افزودنی حاوی یزو  کلریزد بزوده و يو زی  می هوای سرد

استفاده از این افزودنی  شود.استفاده های غیرمسلح شود برای بتنمی

بزا مکانیسز   Cl کپکوست مجاز نیست.ينیده پیشبتنی های در سازه

افزایش سرعت هیدراياسیو  سیما ، سرعت گیزر  اويیز  و نانویز  

مدت الزم برای محافظت بتن در شرایط هوای سرد بتن را باال برده و 

 .دهدرا کاهش می

استاندارد ملی ایرا  ب  شزماره این محصول بر اساس ايزامات عمومی 

استاندارد ملزی ایزرا  در  7و  6ول اعملکردی جدايزامات و  1-2930

 Cرده ايزامات شود. ضمناً این افزودنی با يويید می 2930-2ب  شماره 

 اسزززتاندارد 7و  6ول اايزامزززات جزززدو  ASTM C494اسزززتاندارد 

EN 934-2  يطابق دارد.نیز 

باشد میطبق جدول زیر  Clکپکوست مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شزده در اسزتاندارد ملزی در دامن  يغییرات مجاز اعالماین افزودنی و 

 شود.يويید می 2930-1 ایرا  ب  شماره
 بوده است.( Plastit Cl)نام سابق این محصول 

 مایع حايت فیزیکی 
 سبز رنگ

 3g/cm 02/0 ± 21/1 چگايی 
 در د وزنی 15بیش از  مقدار کلرید

 ناچیز (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل
pH 1 ± 6 

 -C5 دمای انجماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
)دمزای  هزوای سزرددر  غیرمسزلح بتنمالت و  يويید و اجرای -

 و کاهش دوره محافظت گراد(درج  سانتی 5کمتر از 

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
بزتن و کزاهش دوره اويیز  و نهزایی يسریع در زمزا  گیزر   -

 محافظت در شرایط هوای سرد

 افزایش مقاومت فشاری یك روزه بتن و مالت -

 هیدراياسیو  افزایش دمای بتن در انر يشدید واکنش -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
بسزت  بز  مقزدار مالت استاندارد را  و نانوی  گیر  اويی زما   -

 دهد.می مصرف، کاهش

میزا  يويید حباب هوا در بتن يازه ب  نحوی کنترل شده است  -

شزده ک  يغییرات در د هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم

 در این برگ  مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 افزایشبتن را  یك روزهدر نسبت آب ب  سیما  برابر، مقاومت  -

 .دهدمی

برابزر، مقاومزت و در د حباب هزوای در نسبت آب ب  سیما   -

 .دهديا حدودی کاهش میروزه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
در د وز  مواد سزیمانی  4يا  1از  مصرف این محصول بین محدوده

گرم ب  ازای هر یکصد کیلزوگرم مزواد سزیمانی شزام  کیلو 4ايی  1)

هزای ی و سزایر پوزوال سیما ، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بزاد

 مخلوطریزی و پس از آ ، طرح دمای هوا در زما  بتن .مشاب ( است

میززا  يعیین های ا لی در بتن شاخصمقطع بتن، ضخامت و حج  

بزا در نظزر  ایزن محصزول بهین مقدار باشد. مصرف افزودنی فوق می

 هزای الزم در آزمایشزگاههای فوق و با انجزام آزمایشداشتن شاخص

 . شوديعیین می

 28شود با يوج  ب  احتمال کاهش مقاومت فشزاری ضمنا يو ی  می

آب بز  سزیما   نسزبتتفاده از ماده افزودنی کاهنده آب، روزه، با اس

شود. در هر  ورت ضزروری  ، ک برای جبرا  کاهش مقاومت فشاری

روزه در طرح مخلوط بتن در نظزر  28است يا میزا  کاهش مقاومت 

 گرفت  شود.

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر  ب  اندازهبرای استفاده از ماده افزودنی، الزم است آ  را با آبی 

 . ضمناً الزم است نکات زیر رعایت شود:نمودرقیق  افزودنیحج  



دقیقز  بز  طزور  5يا  2افزودنی، بتن بین  اضاف  کرد پس از  -

کام  مخلوط شود و از يوزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینا  

 حا   گردد.

این افزودنی ب   ورت مستقی  با سزیما  خشزك یزا مصزايح  -

 سنگی خشك در يماس قرار نگیرد.

شزود ایزن مزاده در  ورت استفاده از بتن آمزاده، يو زی  می -

افزودنززی قبزز  از انتقززال و يخلیزز  بززتن در مقطززع نهززایی و در 

ب  میزا  حج  میکسر اضاف  شود. در هر  ورت الزم است يراک

کرد  بز  )قبز  از اضزاف برای رقیق کزردنش  افزودنی و آبی ک 

در محز  بیینزگ، استفاده شده است، از آب اختالط بزتن بتن( 

 کسر گردد.

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

 آسیب جزدیيواند باعث ایجاد میو پاشش در چش  يماس با پوست 

شود. بنابراین در هنگام کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشزش 

مناسب، عینك و ماسك استفاده شود. همینین رعایت نکات زیر الزم 

 است:

شزخص در معزر  این افزودنزی بزا چشز ،  در  ورت يماس -

 د.درو  آب، پلك بزندقیق   15حداق  ب  مدت آسیب 

در  ورت يماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آيوده بز   -

 . شست  شوددقیق  در آب يمیز  15مدت 

يباس آيوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود يا مجزدداً  -

 قاب  استفاده باشد.

يیک  شخص مصدوم همینا  احسزاس نزاراحتی دارد، در  ور -

 .شودسریعاً ب  پزشك مراجع  الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شزرکت کپکزو در  هایاین محصول با سایر افزودنیهمزما  استفاده 

هرچند الزم اسزت هزر یزك از مزواد  طرح مخلوط بالمانع است.یك 

افزودنی ب   ورت مجزا، پیمان  گردد و سپس در مخلوط بتن اضزاف  

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
يوانززد باعززث شززروت و گسززتر  خززوردگی ایززن مززاده افزودنززی می

های کز  و ينیده یزا سیسزت میلگردهای مدفو  در بتن، فوالد پیش

، از Clکپکوسزت شود. در ساخت وانیزه سق  ساخت  شده با فوالد گاي

 شود.يرکیبات حاوی کلراید استفاده می

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حم  و نق  و فضای نگهداری این افزودنزی بزین مجاز دمای 

C35 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نور مسزتقی  معر  از قرار داد  ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبزار و  ،چنانی  ظروف حزاوی مزاده افزودنزی در شزرایط اسزتاندارد

مزاه  12فاده از افزودنی از زما  يويیزد، نگهداری شود، زما  قاب  است

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هزای و پايت 240های بشزک  ،24هزای این محصزول در گاين

 شود.عرض  می کیلوگرمی

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات يکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و انر آ  این افزودنی  عملکرديماس بگیرید. ضمناً برای اطالت از 

کپکوست ب  فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن يازه و سختمشخصات 

Cl (CapcoSet CL-PPI.مراجع  کنید ) 

 

 اطالعات تماس
يهرا ، خیابا  سزهروردی شزمايی، کوچز  شزهريا ،  آدرس شرکت:

 4، طبق  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره يماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@ capco.co.ir                                    پست ايکترونیك:


