
 SPL545 کپکونرم

 آبقوی کننده / کاهنده روانفوق افزودنی 

CapcoNorm SPL545 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing Admixture 

 
آب بکرای قکوی کننکده / کاهنکده روانفکوق یک   SPL545 کپکونرم

بکدون غیییکر نتکآب آب بکه  / مالت بتن روانی قابل مالحظه شافزای

بدون کاهش  یسیمانمواد یا برای کاهش نتآب آب به مواد سیمانی 

 گیرد.مورد استفاده قرار می ،روانی

استاندارد ملی ایران به شکماره این محصول بر اساس الزامات عمومی 

اسکتاندارد ملکی در  2-3و  1-3ول االزامات عملکردی جدو  2930-1

الزامکات شود. ضمناً این افزودنی با غولید می 2930-2ایران به شماره 

و  EN 934-1استاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد  Fرده 

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

طآکق جکدول ریکر  SPL 545 کپکونرممشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شده در استاندارد ملی ایران به در دامنه غیییرات مجار اعالم اسب که

 شود.غولید می 2930-1شماره 
 بوده اسب.( Plastit SPL545)نام سابق این محصول 

 مایع حالب فیزیکی 
 ایقهوه رنگ

 شدهاصالح کربکتیالتپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 07/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 7/0٪ (Na₂O) مقدار مواد قلیایی معادل

pH 5/0 ± 5/6 
 -C 2 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شکامل بکتن  های متلح و غیکر متکلحبتن انواع غولید و اجرای -

 ، قطعککاتخککودغراک ، بککتن پمپککی، بککتن پککوروبنی، بککتن سککآ 

 ساخته، بتن پیش غنیده، غزئینی و ...پیش

 ریاد با کیفیب های پایه سیمانیغولید مالت -

  50/0غا  40/0بین های با نتآب آب به مواد سیمانی غولید بتن -

های سکاخب و سکار بکه دلیکل افکزایش سکرعب کاهش هزینه -

 برداریریزی و قالبعملیات بتن

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن

قابل  افزایشکاهش نتآب آب به مواد سیمانی در روانی برابر و  -

 روره 28و  7مقاومب فشاری  مالحظه

نفوذپذیری به دلیل کاهش نتکآب آب بکه جذب آب و کاهش  -

 مواد سیمانی

ککاهش نتکآب آب بکه افزایش مقاومب سایشی بتن به دلیکل  -

 سیمان

، بهآود قابلیب غکراک  در شکرایم مختلک  و غوریع بهتر سیمان -

 سیمانی برابر دافزایش مقاومب فشاری در نتآب آب به موا

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش روانی و در روانکی ، باعث در نتآب آب به سیمان ثابب -

 .شودمیثابب، باعث کاهش نتآب آب به مواد سیمانی 

 بکیش اردر دور منطآق، رمان گیرش اولیه مالت اسکتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه غیییر  30

 بکیش اردر دور منطآق، رمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.میندقیقه غیییر  60

میزان غولید حآاب هوا در بتن غاره به نحوی کنترل شده اسب  -

شکده مجار استانداردهای اعالمکه غیییرات درصد هوا در محدود 

 در این برگه مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روره بکتن را ککاهش  7در نتآب آب به سیمان برابر، مقاومب  -

 .دهدنمی

برابکر، مقاومکب و درصد حآاب هکوای در نتآب آب به سیمان  -

 .دهدروره بتن را غا حدودی افزایش می 28

 

 استفاده از ماده افزودنی در بتنروش 

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصکد  2/1غکا  3/0، ار SPL545 کپککونرممحدوده مجار استفاده ار 

گرم به ارای هر یکصکد کیلکوگرم  1200الی  300ورن مواد سیمانی )

بکادی و  مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکتکتر

غعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید  های مشابه( اسب.سایر پوروبن

با غوجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایم اجرایی و آب و هوایی، و 

تفاده بکیش ار م شود. اسکهای آرمایشی انجادر نهایب ساخب مخلوط



جداشککدگی،  شککده ممکککن اسککب غآعککاغی ماننککدحککد مجککار اعالم

رویه رمان گیرش بتن به ویژه برای بکتن افزایش بی انداختگی و یاآب

 داشته باشد.به همراه را  های کندگیرحاوی سیمان

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر  به اندارهبرای استفاده ار ماده افزودنی، برم اسب آن را با آبی 

 پکایینحج  افزودنی رقیق نموده و به بتنکی ککه بکه اسکالمل اولیکه 

 رسیده اسب، اضافه نمود. ضمناً برم اسب نکات ریر رعایب شود:

دقیقکه بکه طکور  5غا  2پس ار اضافه کردن افزودنی، بتن بین  -

د و ار غوریع یکنواخب افزودنی در بتن اطمینان کامل مخلوط شو

 حاصل گردد.

این افزودنی به صورت متتقی  با سکیمان خشک  یکا مصکالح  -

 سنگی خش  در غماس قرار نگیرد.

به میزان حج  افزودنی و آبی که برای رقیق ککردنش )قآکل ار  -

کردن به بتن( استفاده شده اسب، ار آب اختالط بتن کتکر اضافه

 گردد.

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

غواند باعکث ایجکاد حتاسکیب شکود. بنکابراین در غماس با پوسب می

هنگام کار با این ماده افزودنی برم اسب ار پوشش مناسب، عینک  و 

 ریر برم اسب:ماس  استفاده شود. همچنین رعایب نکات 

شکخ  در معکر  در صورت غماس این افزودنکی بکا چشک ،  -

 د.درون آب، پل  بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

در صورت غماس این افزودنی با پوسب، سریعاً پوسب آلوده بکه  -

 . شتته شوددقیقه در آب غمیز  15مدت 

 لآاس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شتته شود غا مجکدداً -

 قابل استفاده باشد.

در صورغیکه شخ  مصدوم همچنان احتکاس نکاراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزش  مراجعه برم اسب 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بکا سکایر  محصکوبت نفتکالنیاین محصول بکه جکز استفاده همزمان 

اسب. هرچنکد  شرکب کپکو در ی  طرح مخلوط بالمانع هایافزودنی

برم اسب هر ی  ار مواد افزودنی به صکورت مجکزا، پیمانکه گکردد و 

 سپس در مخلوط بتن اضافه شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی

این ماده افزودنی نکه باعکث شکروع و نکه باعکث گتکترش خکوردگی 

های کک  و غنیده یکا سیتکت میلگردهای مدفون در بتن، فوبد پیش

 کپککونرمشکود. در سکاخب سق  ساخته شده با فکوبد گکالوانیزه می

SPL545،   دیگر غرکیآات حاوی کلرایکد اسکتفاده  یاار کلرید کلتی

 شود.نمی

 

 انبار کردن ماده افزودنیروش حمل و نقل و 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودنکی بکین مجار دمای 

C35 :اسب. ضمناً رعایب موارد ریر نیز برم اسب 

نور متکتقی  معر  ار قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 ماده افزودنی جلوگیری شود.دگی رار یخ -

 طول عمر افزودنی
انآکار و  ،چنانچه ظروف حکاوی مکاده افزودنکی در شکرایم اسکتاندارد

، مکاه 12نگهداری شود، رمان قابل استفاده ار افزودنی ار رمان غولید، 

 مشروط به عدم بار شدگی درب ظروف می باشد.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هکایپالبو  220های بشککه، 20ای هکاین محصکول در گالن

 شود.عرضه میکیلوگرمی 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کتب اطالعات غکیملی این محصول با بخش فنی شرکب کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردغماس بگیرید. ضمناً برای اطالع ار 

 کپککونرمبه فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن غاره و سخبمشخصات 

SPL545 (CapcoNorm SPL545-PPI.مراجعه کنید ) 

 

 اطالعات تماس
غهران، خیابان سکهروردی شکمالی، کوچکه شکهرغاش،  آدرس شرکب:

 4، طآقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پتتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره غماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبتایب:

 info@capco.co.ir                                    پتب الکترونی :


