هایپرژل D50
ژل میکروسیلیس با خاصیت روانکنندگی خیلی زیاد

HyperGel D50

Supplementary Materials Containing Silica Fume and High-Range Water-Reducing Admixture
هایپرژل  ، D50یک ماده مکمل حاوی میکروسییییلیس با خاصییییت
پوزوالنی قوی بهمراه ابر روانکننده  /کاهنده خیلی قوی آب ا ست که
برای افزایش زیاد روانی بتن  /مالت بدون تغییر نسیییآت آب به مواد
سیمانی یا برای کاهش زیاد ن سآت آب به مواد سیمانی بدون کاهش
روانی ،مورد اسییتداده قرار میگیرد .این محصییول با داشییتن ویژگی
پوزوالنی قوی با هیدروک سید کل سیم حا صل از هیدراتا سیون ،واکنش
میدهد و محصییوالت ثانویه حاصییل از واکنش پوزوالنی ،ندوذپذیری
بتن را کاهش میدهد و مقاومت مکانیکی و سایشی آن را میافزاید.
میکروسییییلیس مو ود در این محصیییول بر اسیییام ا زامات مومی
اسیییتاندارد ملی ایران به شیییماره  13278و ا زامات ذکرشیییده در
اسیییتانداردهای  ASTM C1240و  EN 13263-1میباشییید .ایییمنا
فوقروانکننده مو ود در این محصول نیز بر اسام ا زامات ملکردی
ییداول  1-3و  2-3اسییییتییانییدارد مییلییی ایییران بییه شییییمییاره
 2-2930و ا زامات رده  Fاسییتاندارد  ASTM C494و ا زامات داول
 3-1و  2-3استاندارد  EN 934-2نیز میباشد.
م شخ صات فیزیکی و شیمیایی هایپرژل طآق دول زیر و در دامنه
تغییرات مجاز ا المشده تو ید میشود.
ژل
خاکستری تیره

حا ت فیزیکی
رنگ ژل
مقدار آب مو ود در ژل

 50درصد

مقدار میکروسیلیس مو ود در ژل

 40درصد

پایه شیییمیایی فوقروانکننده مو ود در
چگا ی
ژل
مقدار کلرید
مقدار مواد قلیایی معادل ()Na₂O
pH

دمای انجماد

پلی کربوکسیالت اتر
1/32 ± 0/03 g/cm3
ناچیز
ناچیز
6±1
0 C

کاربرد و اثر ماده مکمل روی بتن
کاربرد ماده مکمل در بتن
 انواع سازههای بتنی تو ید بتن آماده پرمقاومت تو ید قطعات پیشساخته پرمقاومت -ا رای بتن در کفها صنعتی و پرمقاومت

 تو ید و ا رای شاتکریت تر تو ید بتن با ندوذپذیری کم تو ید بتن در مناطق با خطر خوردگی متوسط تا زیاد -تو ید بتنهای با نسآت آب به مواد سیمانی کمتر از 0/40

مزایای استفاده از ماده مکمل در بتن
 کاهش زیاد نسآت آب به مواد سیمانی در روانی برابر و افزایشمقاومت فشاری  7و  28روزه
 توزیع بهتر سیییمان ،بهآود قابلیت تراکم در شییرایط مختلف وافزایش مقاومت فشاری در نسآت آب به مواد سیمانی برابر
 کاهش زیاد ذب آب و ندوذپذیری به د یل کاهش ن سآت آببه مواد سیمانی و و ود میکروسیلیس در ماده مکمل
 کاهش خطر خوردگی میلگرد در محیطهای کلرایدی کاهش خطر ایجاد واکنشهای قلیاییسیلیسی حمل ،نگهداری و اسییتداده راحت و بدون ایجاد گرد و غآار درمحل تو ید و ا رای بتن ،همچنین ر ایت اصیییول بهداشیییتی و
حدظ سالمتی پرسنل کاری

اثر ماده مکمل روی بتن تازه
 با ث بهآود انسییی جام بتن و کاهش خطر داشییییدگی وآبانداختگی بیش از اندازه در روانیهای باال میشود.
 مصییرا این ماده مکمل در بتن با نسییآت آب به سیییمان برابر،با ث افزایش روانی به مقدار قابل تو ه میشود.
 در دوز منطآق ،زمان گیرش او یه مالت اسیییتاندارد را بیش از 30دقیقه تغییر نمیدهد.
 در دوز منطآق ،زمان گیرش نهایی مالت اسییتاندارد را بیش از 60دقیقه تغییر نمیدهد.
 میزان تو ید حآاب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده ا ستکه تغییرات در صد هوا در محدود مجاز ا ستانداردهای ا الم شده
در این برگه مشخصات قرار گیرد.

اثر ماده مکمل روی بتن سختشده
 در نسییآت آب به سیییمان و درصیید حآاب هوای برابر ،مقاومتفشاری  28 ،7 ،1و  90روزه بتن را افزایش میدهد.
 در شرایط روانی برابر برای بتن تازه ،مقاومت بتن سخت شدهدر همه سنین را به مقدار زیادی افزایش میدهد.

 مقاومت و دوام بتن را در شییرایط حمله سییو داتی ،محیطهایقلیایی ،کلرایدی ،اسیدی و فااالبی افزایش میدهد.
 ندوذپذیری بتن را کاهش داده و ویژگی آببندی آن را بهآودمیدهد.

روش استفاده از ماده مکمل در بتن
محدوده مجاز استفاده از ماده مکمل در بتن
محدوده مجاز استداده از هایپرژل ،از  1تا  3درصد وزن مواد سیمانی
( 1ا ی  3کیلوگرم به ازای هر یکصیید کیلوگرم مواد سیییمانی شییامل
سیمان ،دوده سیلیس ،سرباره ،خاک ستر بادی و سایر پوزوالنهای
مشیییابه) اسیییت .تعیین مقدار بهینه این ماده مکمل باید با تو ه به
م شخ صات طرح مخلوط و شرایط ا رایی و آب و هوایی و در نهایت
ساخت مخلوطهای آزمای شی انجام شود .ا ستداده بیش از حد مجاز
ا المشییده ممکن اسییت تآعاتی مانند داشییدگی و آبانداختگی و
همچنین افزایش بیرو یه ز مان گیرش بتن به ویژه برای بتن حاوی
سییییمان های کندگیر به همراه داشیییته باشییید .در صیییورت و ود
سیینگدانههای سیییلیسییی واکنشزا در بتن ،الزم اسییت حداقل مقدار
مصرا ماده مکمل در آزمایشگاه تعیین شود.

نحوه اختالط ماده مکمل در بتن
هایپرژل با ید در م حل تو ید بتن (بچی نگ) و در حین اختالط ا زا
بتن به آن ااافه شود .امنا الزم است نکات زیر ر ایت شود:
 پس از ا اافه کردن ماده مکمل ،بتن بین  2تا  5دقیقه به طورکا مل مخلوط شیییود و از توزیع یکنوا خت ماده مک مل در بتن
اطمینان حاصل گردد.
 این ماده مکمل به صورت م ستقیم با سیمان خ شک یا م صا حسنگی خشک در تمام قرار نگیرد.
 به میزان  55در صد از وزن این ماده مکمل ،از آب اختالط بتنکسر گردد.

نکات ایمنی در استفاده از افزودنی
این محصول در دسته مواد خطرناک طآقهبندی نمی شود؛ هرچند در
تمام با پوسییت میتواند با ث ایجاد حسییاسیییت شییود .بنابراین در
هنگام کار با این ماده مکمل الزم اسییت از پوشییش مناسییک ،ینک و
ماسک استداده شود .همچنین ر ایت نکات زیر الزم است:
 از ریختن این محصییول در محیط کاری خودداری شییود .اینمحصییول پس از خشییک شییدن در محیط با ریان هوا محیط را
آ وده کرده و تندس در این محیط خطرناک می باشد.
 در صورت تمام این ماده مکمل با چ شم ،شخص در معرضآسیک حداقل به مدت  15دقیقه درون آب ،پلک بزند.

 در صورت تمام این ماده مکمل با پوست ،سریعا پوست آ ودهبه مدت  15دقیقه در آب تمیز شسته شود.
 آام آ وده باید با مواد شوینده منا سک ش سته شود تا مجدداقابل استداده باشد.
 در صورتیکه شخص م صدوم همچنان اح سام ناراحتی دارد،الزم است سریعا به پزشک مرا عه شود.

سایر نکات الزم در خصوص ماده مکمل
سازگاری ماده مکمل با سایر محصوالت
ا ستداده همزمان این مح صول با سایر مواد افزودنی شرکت کپکو به
ز محصیییوالت بر پایه ندتا ن در یک طرح مخلوط بالمانع اسیییت.
هرچند الزم اسیییت هر یک از مواد افزودنی به صیییورت مجزا ،پیمانه
گردد و سپس در مخلوط بتن ااافه شود.

امکان خورندگی ماده مکمل
این ماده مک مل نه با ث شیییروع و نه با ث گسیییترش خوردگی
میلگردهای مدفون در بتن ،فوالد پیشتنیده یا سیییسییتمهای کف و
سقف ساخته شده با فوالد گا وانیزه می شود .در ساخت هایپرژل ،از
کلرید کلسیم یا دیگر ترکیآات حاوی کلراید استداده نمیشود.

روش حمل و نقل و انبار کردن ماده مکمل
شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

دمای مجاز حمل و نقل و فضییای نگهداری این ماده مکمل بین 5C

و  25Cاست .امنا ر ایت موارد زیر نیز الزم است:
 از قرار دادن ظرا حاوی ماده مکمل در معرض نور مسیییتقیمخورشید ا تناب شود.
 -از یخزدگی ماده مکمل لوگیری شود.

طول عمر ماده مکمل
چنان چه ظروا حاوی ماده مک مل در شیییرایط اسیییتاندارد ،انآار و
نگهداری شود ،زمان قابل استداده از این محصول از زمان تو ید 6 ،ماه
ا ست .این ماده خا صیت تیک سوتروپی دا شته و پس از مدتی ماندن،
کمی سدت میشود که با هم زدن مکانیکی روانیاش افزایش می یابد.

بستهبندی ماده مکمل
این محصول در سطلهای  25کیلوگرمی راه میشود.

اطالعات تکمیلی
برای ک سک اطال ات تکیملی این مح صول با بخش فنی شرکت کپکو
تمام بگیرید .ایییمنا برای اطالع از ملکرد این ماده مکمل و اثر آن

روی مشییخصییات بتن تازه و سییختشییده به فرم اطال ات ملکردی
هایپرژل  )Hypergel D50-PPI( D50مرا عه کنید.

اطالعات تماس
آدرم شییرکت :تهران ،خیابان سییهروردی شییما ی ،کوچه شییهرتاش،
پالک  ،74طآقه اول ،واحد 4
1559613514
کد پستی:
021-89331
شماره تمام:
www.capco.co.ir
آدرم وبسایت:
info@capco.co.ir
پست ا کترونیک:

