
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هواي سردريزي در جهت بتن کنندهزودگیريك افزودني  NCl کپکوست
هاي تواند در بتناين افزودني عاري از يون كلريد بوده و ميباشد. مي

هاي بتني مسلح استفاده شود. همچنین استفاده از اين افزودني در سازه
با مكانیسم افزايش سرعت  NCL تنیده مجاز است. کپکوست پیش

هیدراتاسیون سیمان، سرعت گیرش اولیه و ثانويه بتن را باال برده، 
کند و مدت الزم براي محافظت روزه را اضافه ميمقاومت فشاري يک 

 دهد.بتن در شرايط هواي سرد را کاهش مي
-1اين محصول بر اساس الزامات عمومي استاندارد ملي ايران به شماره 

در استاندارد ملي ايران به شماره  7و  6و الزامات عملکردي جداول  2930
استاندارد  Cشود. ضمنًا اين افزودني با الزامات رده تولید مي 2-2930

ASTM C494  استاندارد 7و  6و الزامات جداول 
EN 934-2 .نیز تطابق دارد 

باشد طبق جدول زير مي NCLمشخصات فیزيکي و شیمیايي کپکوست 
شده در استاندارد ملي ايران ن افزودني در دامنه تغییرات مجاز اعالمو اي

 شود.تولید مي 2930-1به شماره 
 

 بوده است.( Plastit NCl)نام سابق اين محصول 
 مايع حالت فیزيکي 

 زرد رنگ
 3g/cm 02/0 ± 41/1 چگالي 

 ناچیز مقدار کلريد
مقدار مواد قلیايي معادل 

(Na₂O) 
 ناچیز

pH 1 ± 7 
 -C 5 دماي انجماد

 
 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 5تولید و اجراي مالت و بتن مسلح در هواي سرد )دماي كمتر از  -

 گراد( و کاهش دوره محافظتدرجه سانتي

 ساخته بتنيقطعات پیشساخت  -

 
 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

زمان گیرش اولیه و نهايي بتن و کاهش دوره محافظت تسريع در  -
 در شرايط هواي سرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مالتافزايش مقاومت فشاري يک روزه بتن و  -

 هیدراتاسیون افزايش دماي بتن در اثر تشديد واكنش -
 کاهش احتمال خوردگي میلگردها در شرايط کلرايدي -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
زمان گیرش اولیه و ثانويه مالت استاندارد را بسته به مقدار  -

 دهد.مصرف، کاهش مي
کنترل شده است که میزان تولید حباب هوا در بتن تازه به نحوي  -

شده در اين تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهاي اعالم
 برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت
 .دهدمي افزايشبتن را  اولیهدر نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت  -
 28برابر، مقاومت و درصد حباب هواي در نسبت آب به سیمان  -

 .دهدمين کاهشروزه بتن را 
 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصد وزن مواد  4تا  1، از NCLکپکوست محدوده مجاز استفاده از 

کیلوگرم به ازاي هر يکصد کیلوگرم مواد سیماني شامل  4الي  1سیماني )
هاي مشابه( سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادي و ساير پوزوالن

ريزي و پس از آن، طرح مخلوط بتن، دماي هوا در زمان بتناست. 
هاي اصلي در تعیین میزان مصرف ضخامت و حجم مقطع بتن شاخص

با در نظر داشتن  اين محصول بهینهقدار مباشد. افزودني فوق مي
تعیین  هاي الزم در آزمايشگاههاي فوق و با انجام آزمايششاخص

 .شودمي
، از ماده روزه 28اري شود براي افزايش مقاومت فشضمنا توصیه مي

 آب به سیمان استفاده شود. نسبتافزودني کاهنده آب براي کاهش 

 نحوه اختالط افزودنی در بتن
دو برابر  فزودني، الزم است آن را با آبي به اندازهبراي استفاده از ماده ا

 . ضمنًا الزم است نکات زير رعايت شود:نمودرقیق  افزودنيحجم 
دقیقه به طور کامل  5تا  2افزودني، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

مخلوط شود و از توزيع يکنواخت افزودني در بتن اطمینان حاصل 
 گردد.

 NClکپکوست 
 کننده بدون کلرزودگیر ▪

 

CapcoSet  NCl 
▪ Accelerating Admixture / Chloride Free 
 



 

 

 
اين افزودني به صورت مستقیم با سیمان خشک يا مصالح سنگي  -

 خشک در تماس قرار نگیرد.
شود اين ماده افزودني در صورت استفاده از بتن آماده، توصیه مي -

میکسر اضافه انتقال و تخلیه بتن در مقطع نهايي و در تراکقبل از 
شود. در هر صورت الزم است به میزان حجم افزودني و آبي که 

کردن به بتن( استفاده شده است، براي رقیق کردنش )قبل از اضافه
 از آب اختالط بتن در محل بچینگ، کسر گردد.

 نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
شود؛ هرچند در بندي نميدسته مواد خطرناک طبقه اين محصول در

تواند باعث ايجاد حساسیت شود. بنابراين در هنگام تماس با پوست مي
کار با اين ماده افزودني الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک 

 استفاده شود. همچنین رعايت نکات زير الزم است:
معرض آسیب شخص در در صورت تماس اين افزودني با چشم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 
در صورت تماس اين افزودني با پوست، سريعًا پوست آلوده به  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 
لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  -

 استفاده باشد.
الزم ناراحتي دارد، در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس  -

 .شودسريعًا به پزشک مراجعه است 
 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شرکت کپکو در يک  هاياين محصول با ساير افزودنيهمزمان استفاده 

طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم است هر يک از مواد افزودني به 
 صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
اين ماده افزودني نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي میلگردهاي 

هاي کف و سقف ساخته شده سیستمتنیده يا مدفون در بتن، فوالد پیش
، از کلريد کلسیم يا NCLشود. در ساخت کپکوست با فوالد گالوانیزه مي

 شود.ديگر ترکیبات حاوي کلرايد استفاده نمي

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 Cو  C5ي بین حمل و نقل و فضاي نگهداري اين افزودنمجاز دماي 

 است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است: 25
نور مستقیم معرض از قرار دادن ظرف حاوي ماده افزودني در  -

 خورشید اجتناب شود.
 دگي ماده افزودني جلوگیري شود.زاز يخ -

 
 

 

 طول عمر افزودنی
انبار و نگهداري  ،چنانچه ظروف حاوي ماده افزودني در شرايط استاندارد

 ماه است. 12شود، زمان قابل استفاده از افزودني از زمان تولید، 
 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هاي و پالت 240هاي بشكه ،24هاي اين محصول در گالن

 .شود.كیلوگرمي عرضه مي
 

 اطالعات تکمیلی
براي کسب اطالعات تکیملي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 

روي و اثر آن اين افزودني  عملکردتماس بگیريد. ضمنًا براي اطالع از 
کپکوست به فرم اطالعات عملکردي  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

NCL (CapcoSet NCL-PPI.مراجعه کنید ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردي شمالي، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514           کد پستي:                                            

 021-89331                                                     شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@ capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


