
  FDکپکوژل 
 حاوی الیاف میکروسینتتیکژل میکروسیلیس 

CapcoGel FD 
Supplementary Materials Containing Silica Fume, Water-Reducing Admixture and 
Polypropylene Fibers  
 

حکاوی میکروسکیلیس  کا یا کی   مکاه  مکلک یکک  ،FDکپکوژل 

و آب قکوی / کاهنکه   کننکه روان فوقافزوهنی  قوی  هلرا پوزوالنی 

 کهون  / مکت   رای افکزای  روانکی  کتناس  که پروپیلن الیاف پلی

مکواه یا  رای کاه  نسکب  آب  که تغییر نسب  آب  ه مواه سیلانی 

محصول  ینا گیره.موره استفاه  قرار می ، هون کاه  روانی یسیلان

حا ک  از  کلسکی  هیهروکسکیه  کا قکوی پکوزوالنی ویژگی تن ا هاش

 واککن  از حا ک  ثانویه محصوال  و هههمی واکن  هیهراتاسیون،

 و مکککانیکی مقاومکک  و هاه  ککتن را کککاه   نفوذپککریری ،پککوزوالنی

هلچنین الیکاف مووکوه هر آن  ا ک   . خشه هبوه می را آن سایشی

شکهگی یلیکری هر  کتن ناشکی از ول احتلکالی هکای کنترل ترک

 شوه.می

ایکن محصکول  کر اسکاز الزامکا   لکومی میکروسیلیس موووه هر 

و الزامککا  ذکرشککه  هر  13278ایککران  ککه شککلار  اسککتانهاره ملککی 

ضککلنا    اشککه.می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاسککتانهاره

الزامککا   ککر اسککاز  نیککز ایککن محصککولکننککه  مووککوه هر روانفوق

 اسککتانهاره ملککی ایککران  ککه شککلار  2-3و  1-3ول ا للکککرهی وککه

ول االزاما  وکه و ASTM C494استانهاره  Fالزاما  ره   و 2-2930

 . اشهمی EN 934-2استانهاره  2-3و  3-1

 اشکه میطبق وهول زیر  FDکپکوژل مشخصا  فیزیکی و شیلیایی 

 شوه.شه  تولیه میر هامنه تغییرا  ا تمو این محصول ه
 

 تیکسوتروپیک ژل حال  فیزیکی 
 تیر  یاکستری ژل رنگ

 هر ه 50 مقهار آب موووه هر ژل

 هر ه 45 مقهار میکروسیلیس موووه هر ژل

 پلی پروپیلن وووه هر ژلمنوع الیاف 

 میلیلتر12 ا عاه الیاف موووه هر ژل

 اتر پلی کر وکسیت  موووه هر ژل کننه روانفوق پایه شیلیایی
 3g/cm 20/0 ± 30/1 چگالی 

 ناچیز مقهار کلریه
 ناچیز (Na₂O) مقهار مواه قلیایی معاهل

pH 1 ± 7 
 C 0 همای انجلاه

 

 روی بتن مکمل مادهکاربرد و اثر 

 در بتن کاربرد ماده مکمل
 های  تنی انواع ساز  -

 پرمقاوم  آماه   تن تولیه  -

 سایته پرمقاوم تولیه قطعا  پی  -

  نعتی و پرمقاوم  یهااورای  تن هر کف -

 تولیه و اورای شاتکری  تر -

  45/0 تا 35/0 ین های  ا نسب  آب  ه مواه سیلانی تولیه  تن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
مواه سکیلانی هر روانکی  را کر و افکزای  کاه  نسب  آب  ه  -

 روز  28و  7مقاوم  فشاری 

توزی   هتر سیلان،  هبوه قا لی  تکراک  هر شکرایم مختلکف و  -

 افزای  مقاوم  فشاری هر نسب  آب  ه مواه سیلانی  را ر

کاه  ورب آب و نفوذپریری  ه هلی  کاه  نسکب  آب  که  -

 ماه  مکل و وووه میکروسیلیس هر  مواه سیلانی

 شهگی یلیرییورهگی احتلالی ناشی از ول کنترل ترک -

 های کلرایهیکاه  یطر یورهگی میلگره هر محیم -

 سیلیسی  -های قلیاییکاه  یطر ایجاه واکن  -

 کاه  یطر انبساط ناشی از یون سولفا  -

هر  و غبکارگره ایجاه استفاه  راح  و  هون حل ، نگههاری و  -

، هلچنکین ر ایک  ا کول  ههاشکتی و مح  تولیه و اورای  تن

 حفظ ستمتی پرسن  کاری

 روی بتن تازه ماده مکملاثر 
 ا کک   هبککوه انسککجام  ککتن و کککاه  یطککر وهاشککهگی و  -

 .شوه اال می یهاانهایتگی  ی  از انهاز  هر روانیآب

سکیلان  را کر، مصرف این ماه  مکل  هر  تن  ا نسب  آب  ه  -

 شوه. ا   افزای  روانی می

  کی  ازهر هوز منطبق، زمان گیرش اولیه مت  اسکتانهاره را  -

 ههه.لینهقیقه تغییر  30

  کی  ازهر هوز منطبق، زمان گیرش نهایی مت  استانهاره را  -

 ههه.لینهقیقه تغییر  60



اس  میزان تولیه حباب هوا هر  تن تاز   ه نحوی کنترل شه   -

شکه  که تغییرا  هر ه هوا هر محهوه مجاز استانهارههای ا تم

 هر این  رگه مشخصا  قرار گیره.

 شدهروی بتن سخت ماده مکملاثر 

 مقاومک  ،هر نسب  آب  ه سیلان و هر ه حباب هکوای  را کر -

 .هههمیافزای   تن را روز   90و  28، 7، 1فشاری 

شکه   کتن سخ ، مقاوم  تاز شرایم روانی  را ر  رای  تن هر  -

 .هههافزای  می  ه مقهار زیاهیرا هر هله سنین 

هکای مقاوم  و هوام  تن را هر شرایم حلله سکولفاتی، محیم -

 ههه.و فاضت ی افزای  می ، اسیهیقلیایی، کلرایهی

 نهی آن را  هبکوه نفوذپریری  تن را کاه  هاه  و ویژگی آب -

 ههه.می
 

 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
هر که وزن مکواه  18تکا  8، از FDکپکوژل محهوه  مجاز استفاه  از 

گرم  ه ازای هر یکصه کیلوگرم مواه سیلانی کیلو 18الی  8سیلانی )

سککر ار ، یاکسککتر  ککاهی و سککایر  شککام  سککیلان، هوه  سککیلیس،

 ایه  کا  مکل ماه  این تعیین مقهار  هینه  های مشا ه( اس .پوزوالن

تووه  ه مشخصا  طرح مخلوط و شرایم اورایی و آب و هوایی و هر 

های آزمایشی انجام شوه. استفاه   ی  از حکه نهای  سای  مخلوط

انهایتگی و بوهاشهگی و آ ملکن اس  تبعاتی ماننهشه  مجاز ا تم

رویه زمان گیرش  تن  ه ویژ   کرای  کتن حکاوی افزای   ی هلچنین

هر  ککور  ووککوه  هاشککته  اشککه.  ککه هلککرا های کنککهگیر سککیلان

اسک  حکهاق  مقکهار  زا هر  کتن، الزمهای سیلیسی واکن سنگهانه

 مصرف ماه  مکل  هر آزمایشگا  تعیین شوه.

 در بتن ماده مکمل نحوه اختالط
 ایه هر مح  تولیه  کتن ) چینکگ( و هر حکین ایکتتط  FDکپکوژل 

 ضلنا  الزم اس  نکا  زیر ر ای  شوه:اوزا  تن  ه آن اضافه شوه. 

هقیقه  ه طور  5تا  2،  تن  ین ماه  مکل  اضافه کرهنپس از  -

هر  کتن  مکاه  مکلک کام  مخلوط شوه و از توزیک  یکنوایک  

 اطلینان حا   گرهه.

 ه  ور  مستقی   ا سیلان یشک یا مصکال   ماه  مکل این  -

 سنگی یشک هر تلاز قرار نگیره.

، از آب ایتتط  تن ماه  مکل  این وزنهر ه از  50 ه میزان  -

 کسر گرهه.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شوه؛ هرچنه هر  نهی نلیاین محصول هر هسته مواه یطرناک طبقه

توانه  ا ک  ایجکاه حساسکی  شکوه.  نکا راین هر تلاز  ا پوس  می

الزم اس  از پوش  مناسک،،  ینکک و  مکل ماه  هنگام کار  ا این 

 ماسک استفاه  شوه. هلچنین ر ای  نکا  زیر الزم اس :

از ریختن این محصول هر محیم کاری یکوههاری شکوه. ایکن  -

محصول پس از یشک شهن هر محیم  ا وریان هکوا محکیم را 

 آلوه  کره  و تنفس هر این محیم یطرناک می  اشه.

شکخ  هر معکر   ا چش ،  مکل ماه  هر  ور  تلاز این  -

 ه.هرون آب، پلک  زنهقیقه  15حهاق   ه مه  آسی، 

 ا پوس ، سریعا  پوس  آلوه   مکل ماه  این هر  ور  تلاز  -

 . شسته شوههقیقه هر آب تلیز  15 ه مه  

لباز آلوه   ایه  ا مواه شوینه  مناس، شسته شوه تا مجکهها   -

 قا   استفاه   اشه.

هر  ورتیکه شخ  مصهوم هلچنان احسکاز نکاراحتی هاره،  -

 .شوهسریعا   ه پزشک مراوعه الزم اس  
 

 مکملسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت ماده مکملسازگاری 
 که شکرک  کپککو  هایاین محصول  ا سایر افزوهنیهلزمان استفاه  

هر یکک طکرح مخلکوط  تمکان  اسک . وز محصوال   ر پایه نفتکالن 

 کور  مجکزا، پیلانکه هرچنه الزم اس  هر یک از مواه افزوهنی  که 

 گرهه و سپس هر مخلوط  تن اضافه شوه.

 مکملامکان خورندگی ماده 
نکه  ا ک  شکروع و نکه  ا ک  گسکترش یکورهگی این مکاه  مکلک  

های ککف و تنیه  یکا سیسکت میلگرههای مهفون هر  تن، فواله پی 

 ،FDکپکوژل شوه. هر سای  سقف سایته شه   ا فواله گالوانیز  می

 .نشه  اس هیگر ترکیبا  حاوی کلرایه استفاه   یااز کلریه کلسی  
 

 مکملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 C5 کین  مکل همای مجاز حل  و نق  و فضای نگههاری این ماه  

 اس . ضلنا  ر ای  مواره زیر نیز الزم اس : C25و 

هر معر  نکور مسکتقی   مکل از قرار هاهن ظرف حاوی ماه   -

 یورشیه اوتناب شوه.

 ولوگیری شوه. مکل زهگی ماه  از یخ -

 ماده مکملطول عمر 
انبکار و  ،هر شکرایم اسکتانهاره مکلک مکاه  چنانچکه ظکروف حکاوی 

 6از زمکان تولیکه،  این محصکولزمان قا   استفاه  از ، نگههاری شوه

این مکاه  یا کی  تیکسکوتروپی هاشکته و پکس از مکهتی  ما  اس .

اش افکزای  شوه که  ا ه  زهن مکانیکی روانیسف  میکلی  ،مانهن

 .یا همی



 

 مکملبندی ماده بسته
 شوه. رضه می کیلوگرمی 25 هایسط هر این محصول 

 

 تکمیلیاطالعات 
 رای کس، اطت ا  تکیللی این محصول  ا  خ  فنی شرک  کپکو 

و اثکر آن  مکل ماه  این   للکرهتلاز  گیریه. ضلنا   رای اطتع از 

 که فکرم اطت کا   للککرهی  شکه  تن تاز  و سخ مشخصا  روی 

 ( مراوعه کنیه.CapcoGel FD-PPI) FDکپکوژل 
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 1559613514که پستی:                                                    

 021-89331                                                  شلار  تلاز:

 www.capco.co.ir                                       آهرز و سای :

 info@capco.co.ir                                    پس  الکترونیک:


