
 R کپکوست
 بتن  گیر کنندهکند

CapcoSet R 
Retarding Admixture 
 

ريزی در هوای گرم بتن برایگیر کننده کنديك افزودني  R کپکوست

زميا  با کاهش سرعت هیدراتاسيیو  سيینا    R کپکوستباشد. مي

هنچنيین کنيد. تنظیم ميافزايش داده و گیرش اولیه و ثانويه بتن را 

 شود.افزودني باعث افزايش فرصت کار با بتن مياين 

استاندارد ملي ايرا  به شيناره اين محصول بر اساس الزامات عنومي 

استاندارد مليي اييرا  بيه در  8الزامات عنلکردی جدول و  1-2930

 Dرده الزاميات شود. ضنناً اين افزودني بيا تولید مي 2930-2شناره 

نیز  EN 934-2استاندارد  8الزامات جدول و  ASTM C494استاندارد 

 تطابق دارد.

طبيق جيدول زيير و در  R کپکوسيتمشخصات فیزيکي و شینیايي 

-1شده در استاندارد ملي ايرا  بيه شيناره دامنه تغییرات مجاز اعالم

 شود.تولید مي 2930
 بوده است.( Plastit R)نام سابق اين محصول 

 مايع حالت فیزيکي 
 رنگبي رنگ

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

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

 -C 2 دمای انجناد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 هوای گرمشرايط ريزی در انواع بتن -

 های حجیمريزیبتن -

 رويه بتن غلتکي -

 های طوالنيانتقال بتن آماده در مسافت -

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 بتندر هیدراتاسیو   سرعت تولید حرارتکاهش  -

 افزايش زما  گیرش و فرصت کار با بتن -

 اثر افزودنی روی بتن تازه

زما  گیرش اولیه و ثانويه مالت استاندارد را بسيته بيه مقيدار  -

 دهد.مصرف  افزايش مي

میزا  تولید حباب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است  -

شيده که تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم

 در اين برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

تا حيدودی بتن را  اولیهنسبت آب به سینا  برابر  مقاومت  در -

 .دهدمي کاهش

برابير  مقاوميت و درصد حباب هيوای در نسبت آب به سینا   -

 .دهدمي افزايشروزه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصيد وز  ميواد  2/1تيا  4/0 ايين محصيول بيینمصيرف  محدوده

ازای هير يکصيد کیليوگرم ميواد  گيرم بيه 1200الي  400سیناني )

سیناني شامل سینا   دوده سیلیس  سرباره  خاکستر بادی و سياير 

ريزی و پيس از آ   دمای هوا در زما  بتن های مشابه( است.پوزوال 

تعیيین های اصلي در بتن  ضخامت و حجم بتن شاخص مخلوططرح 

بيا در  ايين محصيول بهینهمقدار باشد. افزودني مياين   مصرف میزا

هييای الزم در های فييوو و بييا انجييام آزمايشنظيير داشييتن شيياخص

اين افزودني در مقادير زياد منکن . استفاده شودتعیین مي آزمايشگاه

است باعث تاخیر بیش از حد در گیرش بتن و در برخي موارد باعيث 

 شود.ميعدم گیرش بتن 

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر  به اندازهبرای استفاده از ماده افزودني  الزم است آ  را با آبي 

 . ضنناً الزم است نکات زير رعايت شود:ننودرقیق  افزودنيحجم 

دقیقيه بيه طيور  5تا  2افزودني  بتن بین  اضافه کرد پس از  -

کامل مخلوط شود و از توزيع يکنواخت افزودني در بتن اطنینا  

 حاصل گردد.

اين افزودني به صورت مستقیم با سيینا  خشيك ييا مصيال   -

 سنگي خشك در تناس قرار نگیرد.



)قبيل از به میزا  حجم افزودني و آبي که برای رقیق کيردنش  -

استفاده شده است  از آب اختالط بتن کسير بتن( کرد  به اضافه

 گردد.

شود اين افزودني در محل بچینيگ )زميا  سياخت توصیه مي -

 بتن( به بتن اضافه شود.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی ننياين محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

حساسيیت شيود. بنيابراين در تواند باعيث ايجياد تناس با پوست مي

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

 ماسك استفاده شود. هنچنین رعايت نکات زير الزم است:

شيخص در معير  در صورت تناس اين افزودنيي بيا چشيم   -

 د.درو  آب  پلك بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

در صورت تناس اين افزودني با پوست  سريعاً پوست آلوده بيه  -

 . شسته شوددقیقه در آب تنیز  15مدت 

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجيدداً  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم هنچنا  احسياس نياراحتي دارد   -

 .شودسريعاً به پزشك مراجعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شيرکت کپکيو در  هایاين محصول با ساير افزودنيهنزما  استفاده 

يك طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم اسيت هير ييك از ميواد 

گردد و سپس در مخلوط بتن اضيافه  افزودني به صورت مجزا  پینانه

 شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
اين ماده افزودني نيه باعيث شيروع و نيه باعيث گسيترش خيوردگي 

های کي  و سیسيتمتنیده ييا میلگردهای مدفو  در بتن  فوالد پیش

  R کپکوسيتشود. در ساخت سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه مي

 شود.ديگر ترکیبات حاوی کلرايد استفاده نني يااز کلريد کلسیم 

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حنل و نقل و فضای نگهداری اين افزودنيي بيین مجاز دمای 

C 35 :است. ضنناً رعايت موارد زير نیز الزم است 

نور مسيتقیم معر  از قرار داد  ظرف حاوی ماده افزودني در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگي ماده افزودني جلوگیری شود.زاز يخ -

 طول عمر افزودنی
انبيار و   افزودنيي در شيرايط اسيتانداردچنانچه ظروف حياوی مياده 

مياه  12نگهداری شود  زما  قابل استفاده از افزودني از زما  تولیيد  

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هيای و پالت 220های بشيکه  20هيای اين محصيول در گالن

 شود.عرضه ميکیلوگرمي 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکینلي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 

روی و اثر آ  اين افزودني  عنلکردتناس بگیريد. ضنناً برای اطالع از 

 کپکوستبه فرم اطالعات عنلکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

R (CapcoSet R-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
تهرا   خیابا  سيهروردی شينالي  کوچيه شيهرتاش   آدرس شرکت:

 4  طبقه اول  واحد 74پالک 

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شناره تناس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@ capco.co.ir                                    پست الکترونیك:


