
 SPC251 کریتکپکو

 آبخیلی قوی کننده / کاهنده روانابر افزودنی 

CapcoCrete SPC251 
Super Plasticizer / High-Range Water-Reducing Admixture 
 

آب خیلدی قدوی کنندده / کاهندده روانابر یک  SPC251کپکوکریت 

بدون تغییدر نبد ت آب بده  / مالت برای افزایش روانی بتناست که 

بدون کاهش  یسیمانمواد یا برای کاهش نب ت آب به مواد سیمانی 

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،روانی

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شدماره 

در اسدتاندارد ملدی  2-3و  1-3ول او الزامات عملکردی جد 1-2930

شود. ضمناً این افزودنی با الزامدات تولید می 2930-2ایران به شماره 

و  EN 934-1اسدتاندارد  1و جددول  ASTM C494اسدتاندارد  Fرده 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  2-3و  1-3ول االزامات جد

ط دق  251 سدیپیکپکوکریدت اسمشخصات فیزیکدی و شدیمیایی 

شدده در اسدتاندارد ملدی اعالمجدول زیر و در دامنه تغییدرات ماداز 

 شود.تولید می 2930-1ایران به شماره 
 بوده است( Plastit SPC251)نام سابق این محصول 

 مایع ویبکوز حالت فیزیکی 
 رنگ تا کهربائیبی رنگ

 کبیالت اتروکربپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 1/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 1.3% (Na₂O) قلیایی معادلمقدار مواد 

pH 1 ± 6 
 -C 2 دمای اناماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 های مبلح و غیر مبلحتولید و اجرای بتن -

 های با روانی زیادبتنتولید  -

 ریزی در دمای معمولیانواع بتن -

 40/0 کمتر ازسیمانی های با نب ت آب به مواد تولید بتن -

آوری سدداخته بتنددی در شددرای  عمدد سدداخت قطعددات پیش -

 شده با بخارو تبریع استاندارد

 

 

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاهش نب ت آب به مواد سدیمانی در رواندی برابدر و افدزایش  -

 روزه 28و  7مقاومت فشاری 

نفوذپذیری به دلی  کاهش نبد ت آب بده جذب آب و کاهش  -

 مواد سیمانی

، به ود قابلیت تدراک  در شدرای  مختلد  و توزیع بهتر سیمان -

 سیمانی برابر دافزایش مقاومت فشاری در نب ت آب به موا

 پذیری بتنبه ود قابلیت پمپ -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
روانی و قاب  توجه افزایش باعث ، در نب ت آب به سیمان ثابت -

نبد ت آب بده مدواد سدیمانی زیاد در روانی ثابت، باعث کاهش 

 .شودمی

 بدیش ازدر دوز منط ق، زمان گیرش اولیه مالت اسدتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  30

 بدیش ازدر دوز منط ق، زمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  60

یزان تولید ح اب هوا در بتن تازه به نحوی کنترل شده است م -

شدده که تغییرات درصد هوا در محدود مااز استانداردهای اعالم

 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

 7برابر، مقاومت و درصد ح اب هوای در نب ت آب به سیمان  -

 .دهدحدودی افزایش میروزه بتن را تا  28روزه و 

ا در بدتن وهای تصادفی هبه دلی  افزایش قابلیت خروج ح اب -

 دهد.شده بتن سخت شده را به ود میتازه، سطح تمام

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصدد  7/0تا  2/0از ، SPC251کپکوکریت محدوده مااز استفاده از 

گرم به ازای هدر یکصدد کیلدوگرم  700الی  200وزن مواد سیمانی )

مواد سیمانی شام  سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکبدتر بدادی و 

تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید  های مشابه( است.سایر پوزوالن



با توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرای  اجرایی و آب و هوایی، و 

تفاده بدیش از های آزمایشی اناام شود. اسددر نهایت ساخت مخلوط

جداشدددگی و شددده ممکددن اسددت ت عدداتی ماننددد حددد مادداز اعالم

 داشته باشد.به همراه  انداختگی در بتن راآب

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر به اندازه برای استفاده از ماده افزودنی، الزم است آن را با آبی 

زم اسدت رقیق نموده و به بدتن اضدافه نمدود. ضدمناً ال افزودنیحا  

 نکات زیر رعایت شود:

دقیقده بده طدور  5تا  2افزودنی، بتن بین  اضافه کردنپس از  -

کام  مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان 

جهت اثربخشی بهتر محصول، بهتر است افزودندی  حاص  گردد.

 دقیقه اختالط آمیزه بتنی به آن افزوده شود. 10تا  2پس از 

این افزودنی به صورت مبتقی  با سدیمان خشدک یدا مصدالح  -

 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد.

)ق د  از به میزان حا  افزودنی و آبی که برای رقیق کدردنش  -

فاده شده است، از آب اختالط بتن کبدر استکردن به بتن( اضافه

 گردد.

در صورت تمای  به افزایش زیاد اسالمپ بتن تدازه، الزم اسدت  -

طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شدده باشدد کده بدتن دچدار 

 انداختگی نشود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
هرچند در  شود؛بندی نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک ط قه

تواند باعدث ایاداد حباسدیت شدود. بندابراین در تماس با پوست می

هنگام کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عیندک و 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شدخ  در معدر  در صورت تماس این افزودندی بدا چشد ،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداق  به مدت آسیب 

در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده بده  -

 . شبته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

ل اس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شبته شود تا ماددداً  -

 قاب  استفاده باشد.

رد، در صورتیکه شخ  مصدوم همچنان احبداس نداراحتی دا -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بده شدرکت کپکدو  هایافزودنیاین محصول با سایر همزمان استفاده 

در یدک طدرح مخلدوط بالمدانع اسدت.  محصوالت بر پایه نفتدالنجز 

افزودنی بده صدورت مادزا، پیمانده هرچند الزم است هر یک از مواد 

 گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده افزودنی نده باعدث شدروع و نده باعدث گبدترش خدوردگی 

های کد  و تنیده یدا سیبدت میلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

ریدت کپکوکشود. در سداخت سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

SPC251،   دیگر ترکی ات حداوی کلرایدد اسدتفاده  یااز کلرید کلبی

 شود.نمی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حم  و نق  و فضای نگهداری این افزودندی بدین مااز دمای 

C25 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

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

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
ان دار و  ،چنانچه ظروف حداوی مداده افزودندی در شدرای  اسدتاندارد

مداه  12فاده از افزودنی از زمان تولیدد، نگهداری شود، زمان قاب  است

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هدایو پالت 220های بشدکه ، 20هدای این محصول در گالن

 شود.عرضه میکیلوگرمی 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کبب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالع از 

بدده فددرم اطالعددات عملکددردی  شدددهبددتن تددازه و سختمشخصددات 

 ( مراجعه کنید.CapcoCrete SPC251-PPI) SPC251کپکوکریت 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سدهروردی شدمالی، کوچده شدهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، ط قه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وببایت:



 info@capco.co.ir                                    پبت الکترونیک:


