
 لیکوریتشات کپکو
 ماه افزودنی زودگیر برای شاتکریت / مایع

CapcoShot Liqurete 
Accelerating Admixture for Shotcrete / Liquid 
 

 کا  باشادمای ماایع کننده زودگیر افزودنی یک لیکوریت شاتوکپک

 باا افزودنای ایا . گیاردمی قرار استفاده مورد شاتکریت برای اجرای

با  مدادار قابا   را اولی  سیمان، گیرش شدنهیدرات  واکنش تسریع

 کند.می تسریعتوجهی 

و الزاماات عمککاردی  1ای  محصول بر اساس الزامات عمومی جدول 

شاود. تولیاد می 2930-5مکی ایران ب  شماره  در استاندارد 2جدول 

 نیز تطابق دارد. EN 934-5ضمناً ای  افزودنی با الزامات استاندارد 

طبق جادول زیار  لیکوریت مشخصات فیزیکی و شیمیایی کپکوشات

شده در استاندارد باشد و ای  افزودنی در دامن  تغییرات مجاز اعالممی

 .شودتولید می 2930-5مکی ایران ب  شماره 

 بوده است.( Liqurete)نام سابق ای  محصول 
 غکیظ مایع حالت فیزیکی 

 بی رنگ رنگ
 3g/cm 02/0 ± 42/1 چگالی 

 ناچیز مددار ککرید
 13% (Na₂O) مددار مواد قکیایی معادل

pH > 13 

 -C 5 دمای انجماد

 

 

 شاتکریتافزودنی روی  مادهکاربرد و اثر 

 شاتکریتکاربرد افزودنی در 
، هااتونا  در )شااتکریت( پاششای بت  عمکیات هرگون  انجام -

 مرطوب و ریزشی هایخاک در ریزش رفعو  دارسطوح شیب

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 شدنواکنش هیدرات  عتسری -

  بت  نهایی و اولی  گیرش زمان توج  قاب  عتسری -

  شاتکریت در هنگام اجرا اجزای چسبندگی افزایش -

 زدگی بت  یا مالتجکوگیری از یخ -

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصاد وزن  8تاا  2، از لیکوریت کپکوشاتاستفاده از محدوده مجاز 

کیکوگرم با  ازای هار یکصاد کیکاوگرم ماواد  8الی  2مواد سیمانی )

خاکستر بادی و ساایر  سیمانی شام  سیمان، دوده سیکیس، سرباره،

ریزی و پاس از نن، دمای هوا در زمان بت های مشاب ( است. پوزوالن

های اصاکی در بت  شاخصمدطع بت ، ضخامت و حجم  مخکوططرح 

 ای  محصاول هین بمددار باشد. میزان مصرف افزودنی فوق میتعیی  

هاای الزم در های فاوق و باا انجاام نزمایشبا در نظر داشت  شاخص

 .شودتعیی  میهای میدانی و ارزیابی نزمایشگاه
، از مااده روزه 28رای افزایش مداومت فشاری شود بضمنا توصی  می

 نب ب  سیمان استفاده شود. نسبتافزودنی کاهنده نب برای کاهش 

 افزودنی در بتن نحوه اختالط

   :باشدمی استفاده قاب  روش دو ب  افزودنی ی ا

 بدون بت  اجزای دیگر ،روش ای  در خشک:شاکریت روش در  -1

 فشار از استفاده با پاشش دستگاه توسط و شده مخکوط افزودنی نب و

 ناازل از خروج هنگامدر  حاصک  شود. مخکوطمی پاشش بیرون ب  باد

/ بت   مالت صورت ب  و شده مخکوط زودگیر و افزودنی نب مخکوط با

 شود.می پاشیده نظر مورد سطح ب 

 سااخت  نب با مالت یا بت  ،روش ای  در تر:در روش شاکریت  -2

 یا بت  با پاشش پمپ نازل خروجی در زودگیر افزودنی سپس و شده

 شود.می مخکوط مالت

 افزودنای شادن اضااف  باا بت  گیرش زمان تسریع ب  توج  با توج :

 ،گیارش نزمایش بدون مدادیر زیاد در افزودنی ای  ازاست  بهتر، فوق

 کااهش جهات. همچنای  نگردد استفاده بت  ک مخکوط تراک یا در

 محصاول از مخکاوط طارح در توانمی سطحی خوردگیترکریسک 

 کرد. استفاده محصول ای  کنار در 12 کپفایبر

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
و در تمااس باا پوسات و ای ب  شدت قکیایی باوده ماده ،ای  محصول

تنفس بخارات نن خطرناک باوده و  .کندچشم نسیب جدی ایجاد می



های بست  باید با استفاده از تهوی  مناسب از ایا  محصاول در محیط

در هنگام کار با ای  ماده افزودنی الزم اسات از پوشاش  استفاده کرد.

مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. همچنی  رعایت نکات زیر الزم 

 است:

شاخص در معار  در صورت تماس ای  افزودنای باا چشام،  -

 د.درون نب، پکک بزندقید   15حداق  ب  مدت نسیب 

نلوده با  در صورت تماس ای  افزودنی با پوست، سریعاً پوست  -

 . شست  شوددقید  در نب تمیز  15مدت 

لباس نلوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود تا مجادداً  -

 قاب  استفاده باشد.

در صورتیک  شخص مصدوم همچنان احسااس نااراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً ب  پزشک مراجع  الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شارکت  زودگیار هاایای  محصول با ساایر افزودنیهمزمان استفاده 

 ممنوع است.کپکو در یک طرح مخکوط 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
ای  ماده افزودنی نا  باعاش شاروع و نا  باعاش گساترش خاوردگی 

های کا  و تنیده یاا سیساتممیکگردهای مدفون در بت ، فوالد پیش

 شااتوکپکشاود. در سااخت سد  ساخت  شده با فوالد گالوانیزه می

، از ککرید ککسیم یا دیگر ترکیباات حااوی ککرایاد اساتفاده لیکوریت

 شود.نمی

 

 بار کردن ماده افزودنیروش حمل و نقل و ان

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 و C5 ند  و فضای نگهداری ای  افزودنای بای حم  و مجاز دمای 

C25 زیر نیز الزم است: است. ضمناً رعایت موارد 

نور مساتدیم معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 ماده افزودنی جکوگیری شود.ای  دگی زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انباار و  ،چنانچ  ظروف حااوی مااده افزودنای در شارایط اساتاندارد

مااه  18نگهداری شود، زمان قاب  استفاده از افزودنی از زمان تولیاد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1300هاای و پالت 240های بشاک ، 28هاای ای  محصاول در گال 

 شود.عرض  می کیکوگرمی

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیمکی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر نن ای  افزودنی  عمککردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

 شاتوکپکب  فرم اطالعات عمککردی  شدهبت  تازه و سختمشخصات 

 مراجع  کنید.( CapcoShot Liqurete-PPI) لیکوریت

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ساهروردی شامالی، کوچا  شاهرتاش،  ندرس شرکت:

 4، طبد  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       ندرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


