
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريزی در هوای گرم بتن برایگير كننده کنديك افزودني  R کپکوست
گيرش زمان با كاهش سرعت هيدراتاسيون سيمان،  Rکپکوست باشد. مي

همچنين اين افزودني كند. تنظيم ميافزايش داده و اوليه و ثانويه بتن را 
 شود.باعث افزايش فرصت کار با بتن مي

-1استاندارد ملي ايران به شماره اين محصول بر اساس الزامات عمومي 
-2ي ايران به شماره استاندارد ملدر  8الزامات عملکردی جدول و  2930
استاندارد  Dرده الزامات شود. ضمنًا اين افزودني با توليد مي 2930

ASTM C494  استاندارد  8الزامات جدول وEN 934-2  نيز تطابق
 دارد.

طبق جدول زير و در دامنه  Rکپکوست مشخصات فيزيکي و شيميايي 
توليد  2930-1شماره شده در استاندارد ملي ايران به تغييرات مجاز اعالم

 شود.مي
 بوده است.( Plastit R)نام سابق اين محصول 

 مايع حالت فيزيکي 
 رنگبي رنگ

 3g/cm 02/0 ± 21/1 چگالي 
 ناچيز مقدار کلريد

مقدار مواد قليايي معادل 
(Na₂O) 

 ناچيز
pH 1 ± 6 

 -C 2 دمای انجماد
 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 هوای گرمشرايط ريزی در انواع بتن -

 های حجيمريزیبتن -

 رويه بتن غلتکي -

 های طوالنيانتقال بتن آماده در مسافت -

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 بتندر هيدراتاسيون  سرعت توليد حرارتكاهش  -
 کار با بتنافزايش زمان گيرش و فرصت  -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
زمان گيرش اوليه و ثانويه مالت استاندارد را بسته به مقدار  -

 دهد.مصرف، افزايش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ميزان توليد حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است که  -

شده در اين تغييرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم
 ر گيرد.برگه مشخصات قرا

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت
تا حدودی بتن را  اوليهدر نسبت آب به سيمان برابر، مقاومت  -

 .دهدمي کاهش
 28برابر، مقاومت و درصد حباب هوای در نسبت آب به سيمان  -

 .دهدمي افزايشروزه بتن را 
 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 افزودنی در بتنمحدوده مجاز استفاده از 
درصد وزن مواد سيماني  2/1تا  4/0 مصرف اين محصول بين محدوده

گرم به ازای هر يکصد کيلوگرم مواد سيماني شامل  1200الي  400)
های مشابه( سيمان، دوده سيليس، سرباره، خاکستر بادی و ساير پوزوالن

بتن،  مخلوطريزی و پس از آن، طرح دمای هوا در زمان بتناست. 
 اينميزان مصرف تعيين های اصلي در ضخامت و حجم بتن شاخص

های با در نظر داشتن شاخص اين محصول بهينهمقدار باشد. افزودني مي
. استفاده شودتعيين مي های الزم در آزمايشگاهفوق و با انجام آزمايش

اين افزودني در مقادير زياد ممکن است باعث تاخير بيش از حد در گيرش 
 شود.بتن و در برخي موارد باعث عدم گيرش بتن مي

 زودنی در بتننحوه اختالط اف
دو برابر  به اندازهبرای استفاده از ماده افزودني، الزم است آن را با آبي 

 . ضمنًا الزم است نکات زير رعايت شود:نمودرقيق  افزودنيحجم 
دقيقه به طور کامل  5تا  2افزودني، بتن بين  اضافه کردنپس از  -

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

اين افزودني به صورت مستقيم با سيمان خشک يا مصالح سنگي  -
 خشک در تماس قرار نگيرد.

)قبل از به ميزان حجم افزودني و آبي که برای رقيق کردنش  -
 استفاده شده است، از آب اختالط بتن کسر گردد.کردن به بتن( اضافه

شود اين افزودني در محل بچينگ )زمان ساخت بتن( توصيه مي -
 به بتن اضافه شود.

 Rکپکوست 
 کندگیر کننده بتن  ▪

 

CapcoSet R 
▪ Retarding Admixture 
 



 

 

 نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
شود؛ هرچند در بندی نميطبقه اين محصول در دسته مواد خطرناک

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

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

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

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

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

 .شودسريعًا به پزشک مراجعه است 
 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

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

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

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

های کف و سقف ساخته شده سيستمتنيده يا مدفون در بتن، فوالد پيش
ديگر  يااز کلريد کلسيم  ،Rکپکوست شود. در ساخت با فوالد گالوانيزه مي

 شود.ترکيبات حاوی کلرايد استفاده نمي

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 Cو  C5حمل و نقل و فضای نگهداری اين افزودني بين مجاز دمای 

 است. ضمنًا رعايت موارد زير نيز الزم است: 35
نور مستقيم معرض از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودني در  -

 خورشيد اجتناب شود.
 دگي ماده افزودني جلوگيری شود.زاز يخ -

 طول عمر افزودنی
انبار و نگهداری  ،افزودني در شرايط استانداردچنانچه ظروف حاوی ماده 

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

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100های و پالت 220های بشكه، 20های اين محصول در گالن

 شود.عرضه ميكيلوگرمي 

 
 

 
 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعات تکيملي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 
روی و اثر آن اين افزودني  عملکردتماس بگيريد. ضمنًا برای اطالع از 

کپکوست به فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 
R (CapcoSet R-PPI.مراجعه کنيد ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خيابان سهروردی 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 الکترونيک:


