
 500سیالری 
 میکروسیلیس  دوغاب

Silurry 500 
Supplementary Cementitious Materials / Silica Fume Slurry 
 

سوسپانسیوني از میکروسيیلیس در بب ويودك  يه ويه  ،500 سیالری

 ايين گیيرد مورد استفادك قرار ميمنظور افزايش استحکام و دوام وتن 

حاصل   لسیم هیدرو سید وا قوی پوزوالني ويژگي تنمحصول وا داش

 وا نش از حاصل ثانويه محصوالت و دهدمي وا نش از هیدراتاسیون،

 و مکييانیکي مقاوميي  و دادكوييتن را  يياهش  نفوذپييريری ،پييوزوالني

   افزايدمي را بن سايشي

ايين محصيول وير اسياز اازاميات   يومي میکروسیلیس موجود در 

و اازامييات ذ رشييدك در  13278شيي ارك اسييتاندارد ملييي ايييران وييه 

  واشدمي EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاستاندارد

طبي  جيدول زيير و در  500 سیالریمشخصات فیزيکي و شی یايي 

 شود شدك تواید ميدامنه تغییرات مجاز ا الم
 

 مايع غلیظ حاا  فیزيکي 
 طوسي ژل رنگ

 درصد 50 دوغابمقدار بب موجود در 

 درصد 50 دوغابمقدار میکروسیلیس موجود در 

 3g/cm 30/0 ± 42/1 چگااي 
 ناچیز مقدار  لريد

 ناچیز (Na₂O) مقدار مواد قلیايي معادل
pH 1 ± 7 

 C 0 دمای انج اد
 

 روی بتن دوغابکاربرد و اثر 

 در بتن دوغابکاربرد 
 های وتني انواع سازك -

 پرمقاوم  بمادك وتن تواید  -

 ساخته پرمقاوم تواید قطعات پیش -

 های صنعتي و پرمقاوم  سازیتواید وتن ورای اجرای  ف -

خانه بب و تواید وتن ورای ساخ  استخر، مخيازن بب، تصيفیه -

 فاضالب

 های درياييتواید وتن ورای ساخ  سازك -

تواید وتن ورای ساخ  ديوار حائل و فونداسيیون در گودهيايي  -

  ه تراوش متوسط تا شديد بب در بنها وجود دارد

 در بتن دوغابیای استفاده از مزا

وهبود قاولیي  تيرا م در شيرايط مختليف و افيزايش مقاومي   -

 فشاری در نسب  بب وه مواد سی اني وراور

 پريری وتنوهبود قاولی  پ پ -

 بب تح  فشار در وتن اهش نفوذ  -

 های  لرايدی اهش خطر خوردگي میلگرد در محیط -

 سیلیسي های قلیايي اهش خطر ايجاد وا نش -

  اهش شدت ح له سوافاتي در وتن -

 روی بتن تازه دوغاباثر 
وا ييب وهبييود انسييجام وييتن و  يياهش خطيير جداشييدگي و  -

  شودواال مي یهاانداختگي ویش از اندازك در روانيبب

تيا مصرف اين محصول در وتن وا نسب  بب وه سيی ان وراوير،  -

 شود رواني مي  اهشوا ب حدودی 

دقیقه  30استاندارد را ویش از مالت و ثانويه زمان گیرش اوایه  -

 دهد تغییر ن ي

 شدهروی بتن سخت دوغاباثر 

 مقاومي  ،در نسب  بب وه سی ان و درصد حباب هيوای وراوير -

 دهد ميافزايش وتن را روزك  90و  28، 7، 1فشاری 

هيای وتن را در شرايط ح له سيوافاتي، محیطمقاوم  و دوام  -

 دهد قلیايي،  لرايدی، اسیدی و فاضالوي افزايش مي

وندی بن را وهبيود نفوذپريری وتن را  اهش دادك و ويژگي بب -

 دهد مي
 

 در بتن دوغابروش استفاده از 

 در بتن دوغابمحدوده مجاز استفاده از 
درصد وزن ميواد  24 تا  5، از 500سیالری محدودك مجاز استفادك از 

هر يکصد  یلوگرم مواد سی اني  گرم وه ازای یلو 24ااي  5سی اني )

دودك سييیلیس، سييروارك، خا سييتر وييادی و سيياير  شييامل سييی ان،

وايد وا توجه  دوغاباين تعیین مقدار وهینه  های مشاوه( اس  پوزوالن

وه مشخصيات طيرم مخليو  و شيرايط اجراييي و بب و هيوايي و در 

در صيورت وجيود های بزمايشيي انجيام شيود  نهاي  ساخ  مخلو 

حيداقل مقيدار زا در ويتن، الزم اسي  های سیلیسي وا نشسنگدانه

 در بزمايشگاك تعیین شود  محصولمصرف 



 در بتن دوغاب نحوه اختالط
وايد در محل تواید وتن )وچینگ( و در حيین اخيتال   500سیالری 

 ض ناً الزم اس  نکات زير ر اي  شود:اجزا وتن وه بن اضافه شود  

دقیقيه ويه  5تيا  2، وتن ويین اين محصول اضافه  ردنپس از  -

در ويتن  مادك مک لطور  امل مخلو  شود و از توزيع يکنواخ  

 اط ینان حاصل گردد 

، از بب محصيول ايين وزندرصيد از  50ويه میيزان الزم اس   -

 اختال  وتن  سر گردد 

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در وندی ن ياين محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

تواند وا يب ايجياد حساسيی  شيود  ونياوراين در ت از وا پوس  مي

الزم اسي  از پوشيش مناسيع،  یني  و  محصيولهنگام  ار وا اين 

 ماس  استفادك شود  ه چنین ر اي  نکات زير الزم اس :

خيودداری شيود  ايين از ريختن اين محصول در محیط  اری  -

محصول پس از خش  شدن در محیط وا جريان هيوا محيیط را 

 باودك  ردك و تنفس در اين محیط خطرناک مي واشد 

شيخ  در معير  ويا چشيم،  محصيولدر صورت ت از اين  -

 د درون بب، پل  وزندقیقه  15حداقل وه مدت بسیع 

ه وا پوس ، سريعاً پوس  باودك و محصولدر صورت ت از اين  -

   شسته شوددقیقه در بب ت یز  15مدت 

اباز باودك وايد وا مواد شويندك مناسع شسته شود تا مجيدداً  -

 قاول استفادك واشد 

در صورتیکه شخ  مصدوم ه چنان احسياز نياراحتي دارد،  -

  شودسريعاً وه پزش  مراجعه الزم اس  
 

 دوغابسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت دوغابسازگاری 
شير    پکيو در  هایاين محصول وا ساير افزودنيه زمان استفادك 

ي  طرم مخلو  والمانع اس   هرچند الزم اسي  هير يي  از ميواد 

افزودني وه صورت مجزا، پی انه گردد و سپس در مخلو  وتن اضيافه 

 شود 

 دوغابامکان خورندگی 
نه وا ب شروع و نه وا ب گسترش خوردگي میلگردهای  محصولاين 

های  ف و سقف سياخته تنیدك يا سیستممدفون در وتن، فوالد پیش

از  لرييد  ،500سيیالری شيود  در سياخ  شدك وا فوالد گااوانیزك مي

 شود ديگر تر یبات حاوی  لرايد استفادك ن ي يا لسیم 
 

 دوغابروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل

و  C5ويین  محصيولدمای مجاز ح ل و نقل و فضای نگهداری اين 

C35 : اس   ض ناً ر اي  موارد زير نیز الزم اس 

در معير  نيور مسيتقیم  محصيولاز قرار دادن ظرف حياوی  -

 خورشید اجتناب شود 

 جلوگیری شود  محصولزدگي از يخ -

 دوغابطول عمر 
انبيار و نگهيداری  ،در شرايط اسيتاندارد دوغابچنانچه ظروف حاوی 

 ماك اس   6از زمان تواید،  اين محصولشود، زمان قاول استفادك از 
 

 دوغاببندی بسته
 شود  یلوگرمي  رضه مي 25 هایسطلاين محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
ورای  سع اطال ات تکی لي اين محصول وا وخش فني شر    پکو 

روی و اثر بن  محصولاين    لکردت از وگیريد  ض ناً ورای اطالع از 

سيیالری وه فرم اطال ات   لکردی  شدكوتن تازك و سخ مشخصات 

500 (Silurry 500-PPI مراجعه  نید ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیاوان سيهروردی شي ااي،  وچيه شيهرتاش،  بدرز شر  :

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514 د پستي:                                                    

 021-89331                                                  ش ارك ت از:

 www.capco.co.ir                                       بدرز ووساي :

 info@capco.co.ir                                    پس  ااکترونی :


