
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوسپانسیوني از میكروسیلیس در آب بوده كه به منظور  ،500 سیالری
محصول با  اين گیرد.مورد استفاده قرار ميافزايش استحكام و دوام بتن 

حاصل از  کلسیم هیدروکسید با قوی پوزوالني ويژگي داشتن
 واکنش از حاصل ثانويه محصوالت و دهدمي واکنش هیدراتاسیون،

 سايشي و مکانیکي مقاومت و دادهبتن را کاهش  نفوذپذيری ،پوزوالني
  .افزايدمي را آن

اين محصول بر اساس الزامات عمومي میکروسیلیس موجود در 
و الزامات ذکرشده در  13278استاندارد ملي ايران به شماره 

 باشد.مي EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاستاندارد

طبق جدول زير و در دامنه  500 سیالریمشخصات فیزيکي و شیمیايي 
 شود.شده تولید ميتغییرات مجاز اعالم

 
 مايع غلیظ حالت فیزيکي 

 طوسي ژل رنگ

 درصد 50 دوغابمقدار آب موجود در 

 درصد 50 دوغابمقدار میکروسیلیس موجود در 

 3g/cm 30/0 ± 42/1 چگالي 
 ناچیز مقدار کلريد

 ناچیز (Na₂Oمقدار مواد قلیايي معادل )
pH 1 ± 7 

 C 0 دمای انجماد
 

 روی بتن دوغابکاربرد و اثر 

 در بتن دوغابکاربرد 
 های بتني انواع سازه -

 تولید بتن آماده پرمقاومت  -

 ساخته پرمقاومتتولید قطعات پیش -
 های صنعتي و پرمقاومت سازیتولید بتن برای اجرای کف -
خانه آب و تولید بتن برای ساخت استخر، مخازن آب، تصفیه -

 فاضالب
 های درياييتولید بتن برای ساخت سازه -
تولید بتن برای ساخت ديوار حائل و فونداسیون در گودهايي که  -

 تراوش متوسط تا شديد آب در آنها وجود دارد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مزایای استفاده از دوغاب در بتن
 
بهبود قابلیت تراکم در شرايط مختلف و افزايش مقاومت فشاری  -

 در نسبت آب به مواد سیماني برابر
 پذيری بتنبهبود قابلیت پمپ -
 کاهش نفوذ آب تحت فشار در بتن -
 های کلرايدیخوردگي میلگرد در محیطکاهش خطر  -
 سیلیسي های قلیاييکاهش خطر ايجاد واکنش -
 کاهش شدت حمله سولفاتي در بتن -

 روی بتن تازه دوغاباثر 
باعث بهبود انسجام بتن و کاهش خطر جداشدگي و  -

 شود.باال مي یهاانداختگي بیش از اندازه در روانيآب
تا مصرف اين محصول در بتن با نسبت آب به سیمان برابر،  -

 شود.باعث کاهش رواني ميحدودی 
دقیقه  30زمان گیرش اولیه و ثانويه مالت استاندارد را بیش از  -

 دهد.تغییر نمي

 شدهروی بتن سخت دوغاباثر 
 در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هوای برابر، مقاومت -

 دهد.روزه بتن را افزايش مي 90 و 28، 7، 1فشاری 
های مقاومت و دوام بتن را در شرايط حمله سولفاتي، محیط -

 دهد.قلیايي، کلرايدی، اسیدی و فاضالبي افزايش مي
بندی آن را بهبود نفوذپذيری بتن را کاهش داده و ويژگي آب -

 دهد.مي

 
 در بتن دوغابروش استفاده از 

 در بتن دوغابمحدوده مجاز استفاده از 
درصد وزن مواد  14 تا  6، از 500سیالری محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر يکصد کیلوگرم مواد سیماني کیلو 14الي  6سیماني )
های شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و ساير پوزوالن

بايد با توجه به مشخصات  وغابداين تعیین مقدار بهینه  مشابه( است.
طرح مخلوط و شرايط اجرايي و آب و هوايي و در نهايت ساخت 

های سیلیسي در صورت وجود سنگدانههای آزمايشي انجام شود. مخلوط
 در آزمايشگاه  محصولزا در بتن، الزم است حداقل مقدار مصرف واکنش

 500سیالری 
 دوغاب میکروسیلیس  ▪

Silurry 500 
Supplementary Cementitious Materials / Silica Fume Slurry 
 



 

 
 تعیین شود.

 در بتن دوغابنحوه اختالط 
بايد در محل تولید بتن )بچینگ( و در حین اختالط اجزا  500سیالری 

 ضمنًا الزم است نکات زير رعايت شود:بتن به آن اضافه شود. 
دقیقه به طور  5تا  2، بتن بین اين محصول اضافه کردنپس از  -

در بتن ماده مکمل کامل مخلوط شود و از توزيع يکنواخت 
 اطمینان حاصل گردد.

، از آب محصول اين وزندرصد از  50به میزان الزم است  -
 اختالط بتن کسر گردد.

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

تواند باعث ايجاد حساسیت شود. بنابراين در هنگام تماس با پوست مي
الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک  محصولکار با اين 

 استفاده شود. همچنین رعايت نکات زير الزم است:
خودداری شود. اين از ريختن اين محصول در محیط کاری  -

محصول پس از خشک شدن در محیط با جريان هوا محیط را 
 آلوده کرده و تنفس در اين محیط خطرناک مي باشد.

شخص در معرض با چشم،  محصولدر صورت تماس اين  -
 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

با پوست، سريعًا پوست آلوده به محصول در صورت تماس اين  -
 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا  -
 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد،  -
 .شودسريعًا به پزشک مراجعه الزم است 

 
 بدوغاسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت دوغابسازگاری 
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، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 دوغابامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي میلگردهای  محصولاين 

های کف و سقف ساخته شده تنیده يا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش
 يااز کلريد کلسیم  ،500سیالری شود. در ساخت با فوالد گالوانیزه مي

 شود.ديگر ترکیبات حاوی کلرايد استفاده نمي

 
 دوغابروش حمل و نقل و انبار کردن 

 و دمای نگهداری و حمل و نقلشرایط 
و  C5بین  محصولدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری اين 

C35 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است 
 

 
در معرض نور مستقیم  محصولاز قرار دادن ظرف حاوی  -

 خورشید اجتناب شود.
 جلوگیری شود. محصولزدگي از يخ -

 دوغابطول عمر 
انبار و نگهداری شود،  ،در شرايط استاندارد دوغابچنانچه ظروف حاوی 
 ماه است. 6از زمان تولید،  اين محصولزمان قابل استفاده از 

 
 دوغاببندی بسته

 شود.كیلوگرمي عرضه مي 25 هایسطلاين محصول در 
 

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

روی و اثر آن  محصولاين  عملکردتماس بگیريد. ضمنًا برای اطالع از 
سیالری به فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

500 (Silurry 500-PPI.مراجعه کنید ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان 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 الکترونیک:


