
 NCl کپکوست
 کلر بدونکننده زودگیر

CapcoSet  NCl 
Accelerating Admixture / Chloride Free 
 

هزوا  ريزز  در جهت بتن کنندهزودگیريك افزودني  NCl کپکوست

 در توانزدمييزون کلريزد بزوده و  عار  ازاين افزودني باشد. مي سرد

اسزتفاده از ايزن افزودنزي در همچنزین  .ها  مسلح استفاده شودبتن

بزا مکانیسز   NCL کپکوسزت  مجاز است.تنیده پیشبتني ها  سازه

افزايش سرعت هیدراتاسیون سیمان، سرعت گیزر  اويیزو و نانويزو 

مزد  و  کنزد، مقاومت فشار  يك روزه را اضزافو ميبتن را باال برده

 .دهديالزم برا  محافظت بتن در شرايط هوا  سرد را کاهش م

ايزاما  عمومي استاندارد ملي ايران بو شزماره اين محصول بر اساس 

در استاندارد ملزي ايزران  7و  6و ايزاما  عملکرد  جداول  1-2930

 Cشود. ضمناً اين افزودني با ايزاما  رده تويید مي 2930-2بو شماره 

 اسزززتاندارد 7و  6و ايزامزززا  جزززداول  ASTM C494اسزززتاندارد 

EN 934-2 نیز تطابق دارد. 

طبزق جزدول زيزر  NCLکپکوسزت مشخصا  فیزيکزي و شزیمیايي 

شده در استاندارد در دامنو تغییرا  مجاز اعالمن افزودني ايو باشد مي

 شود.تويید مي 2930-1 ملي ايران بو شماره

 

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

 زرد رنگ
 3g/cm 02/0 ± 41/1 چگايي 

 ناچیز مقدار کلريد
 ناچیز (Na₂O) مقدار مواد قلیايي معادل

pH 1 ± 7 
 -C 5 دما  انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
تويید و اجرا  مال  و بتن مسلح در هوا  سرد )دما  کمتر از  -

 گراد( و کاهش دوره محافظتدرجو سانتي 5

 ساختو بتنيقطعا  پیشساخت  -

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

زمزان گیزر  اويیزو و نهزايي بزتن و کزاهش دوره تسريع در  -

 محافظت در شرايط هوا  سرد

 افزايش مقاومت فشار  يك روزه بتن و مال  -

 هیدراتاسیون افزايش دما  بتن در انر تشديد واکنش -

 کاهش احتمال خوردگي میلگردها در شرايط کلرايد  -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
نانويو مال  استاندارد را بسزتو بزو مقزدار زمان گیر  اويیو و  -

 دهد.مصرف، کاهش مي

میزان تويید حباب هوا در بتن تازه بو نحو  کنترل شده است  -

شزده کو تغییرا  درصد هوا در محدود مجاز استانداردها  اعالم

 در اين برگو مشخصا  قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 افززايشبزتن را  اويیزور، مقاومزت در نسبت آب بو سیمان براب -

 .دهدمي

برابزر، مقاومزت و درصد حباب هزوا  در نسبت آب بو سیمان  -

 .دهدمين کاهشروزه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصزد وزن مزواد  4تا  1، از NCLکپکوست محدوده مجاز استفاده از 

کیلوگرم بو ازا  هر يکصد کیلوگرم مزواد سزیماني  4ايي  1سیماني )

شززامس سززیمان، دوده سززیلیا، سززرباره، خاکسززتر بززاد  و سززاير 

ريز  و پزا از آن، دما  هوا در زمان بتنها  مشابو( است. پوزوالن

ها  اصزلي در بتن شاخصمقطع بتن، ضخامت و حج   مخلوططرح 

 اين محصزول بهینومقدار باشد. ف افزودني فوق ميمیزان مصرتعیین 

هزا  الزم در ها  فزوق و بزا انجزام آزمايشبا در نظر داشتن شاخص

 .شودتعیین مي آزمايشگاه
، از مزاده روزه 28ار  شود برا  افزايش مقاومت فشضمنا توصیو مي

 آب بو سیمان استفاده شود. نسبتافزودني کاهنده آب برا  کاهش 

 افزودنی در بتن اختالطنحوه 



دو برابر  فزودني، الزم است آن را با آبي بو اندازهبرا  استفاده از ماده ا

 . ضمناً الزم است نکا  زير رعايت شود:نمودرقیق  افزودنيحج  

دقیقزو بزو طزور  5تا  2افزودني، بتن بین  اضافو کردنپا از  -

اطمینان کامس مخلوط شود و از توزيع يکنواخت افزودني در بتن 

 حاصس گردد.

اين افزودني بو صور  مستقی  با سزیمان خشزك يزا مصزايح  -

 سنگي خشك در تماس قرار نگیرد.

شزود ايزن مزاده در صور  استفاده از بتن آمزاده، توصزیو مي -

افزودنززي قبززس از انتقززال و تخلیززو بززتن در مقطززع نهززايي و در 

بو میزان حج  میکسر اضافو شود. در هر صور  الزم است تراک

کردن بزو افزودني و آبي کو برا  رقیق کزردنش )قبزس از اضزافو

در محزس بچینزگ، بتن( استفاده شده است، از آب اختالط بزتن 

 کسر گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بند  نمياين محصول در دستو مواد خطرناک طبقو

تواند باعز  ايجزاد حساسزیت شزود. بنزابراين در تماس با پوست مي

هنگام کار با اين ماده افزودني الزم است از پوشش مناسب، عینزك و 

 ن رعايت نکا  زير الزم است:ماسك استفاده شود. همچنی

شزخص در معزر  در صور  تماس اين افزودنزي بزا چشز ،  -

 د.درون آب، پلك بزندقیقو  15حداقس بو مد  آسیب 

در صور  تماس اين افزودني با پوست، سريعاً پوست آيوده بزو  -

 . شستو شوددقیقو در آب تمیز  15مد  

شود تا مجزدداً يباس آيوده بايد با مواد شوينده مناسب شستو  -

 قابس استفاده باشد.

در صورتیکو شخص مصدوم همچنان احسزاس نزاراحتي دارد،  -

 .شودسريعاً بو پزشك مراجعو الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شزرکت کپکزو در  ها اين محصول با ساير افزودنيهمزمان استفاده 

يك طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم اسزت هزر يزك از مزواد 

افزودني بو صور  مجزا، پیمانو گردد و سپا در مخلوط بتن اضزافو 

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
اين ماده افزودني نزو باعز  شزرو  و نزو باعز  گسزتر  خزوردگي 

ها  کز  و سیسزت تنیده يزا میلگردها  مدفون در بتن، فوالد پیش

 کپکوسزتشزود. در سزاخت سق  ساختو شده با فوالد گزايوانیزه مي

NCL از کلريد کلسزی  يزا ديگزر ترکیبزا  حزاو  کلرايزد اسزتفاده ،

 شود.نمي

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمس و نقس و فضا  نگهدار  اين افزودنزي بزین مجاز دما  

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

نور مسزتقی  معر  از قرار دادن ظرف حاو  ماده افزودني در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگي ماده افزودني جلوگیر  شود.زاز يخ -

 طول عمر افزودنی
انبزار و  ،افزودنزي در شزرايط اسزتانداردچنانچو ظروف حزاو  مزاده 

مزاه  12نگهدار  شود، زمان قابس استفاده از افزودني از زمان تويیزد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هزا  و پايت 240ها  بشزکو ،24هزا  اين محصزول در گاين

 .شود.کیلوگرمي عرضو مي

 

 اطالعات تکمیلی
برا  کسب اطالعا  تکیملي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 

رو  و انر آن اين افزودني  عملکردتماس بگیريد. ضمناً برا  اطال  از 

کپکوست بو فرم اطالعا  عملکرد   شدهبتن تازه و سختمشخصا  

NCL (CapcoSet NCL-PPI.مراجعو کنید ) 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سزهرورد  شزمايي، کوچزو شزهرتا ،  آدرس شرکت:

 4، طبقو اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@ capco.co.ir                                    پست ايکترونیك:


