
  FSکپکوژل 
 حاوی الیاف میکروسینتتیکژل میکروسیلیس 

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

ی   ماده مکملیک  ،FSکپکوژل  یا ییی خا  حاوی میکروسییییلیس 

ندهروان فوقافزودنی  قوی خهمراهپوزوالنی  نده  کن کاه و آب قوی / 

خدون تغییر  / مالت خرای افزایش روانی ختناس  که پروپیلن الیاف پلی

 یسیمانمواد یا خرای کاهش نسب  آب خه نسب  آب خه مواد سیمانی 

 تنمحصول خا داش این گیرد.مورد استفاده قرار می ،خدون کاهش روانی

سید خا قوی پوزوالنی ویژگی سیم هیدروک سیون، کل  حا ل از هیدراتا

یه محصیییوالت و دهدمی واکنش  ،پوزوالنی واکنش از حا یییل ثانو

 را آن سییای ییی و مکانیکی مقاوم  و دادهختن را کاهش  نفوذپذیری

های همچنین الیاف موجود در آن خاعث کنترل ترک .خخ دخهبود می

 شود.شدگی یمیری در ختن میناشی از جمعاحتمالی 

این محصیییول خر اسیییام الزامات عمومی میکروسییییلیس موجود در 

و الزامات ذکرشیییده در  13278ایران خه شیییماره اسیییتاندارد ملی 

ضیییمنا   خاشییید.می EN 13263-1و  ASTM C1240 هایاسیییتاندارد

الزامات عملکردی خر اسام  نیز این محصولکننده موجود در روانفوق

 اسییییتییانییدارد مییلییی ایییران خییه شییییمییاره 2-3و  1-3ول اجیید

ول االزامات جد و ASTM C494اسییتاندارد  Fالزامات رده  و 2-2930

 .خاشدمی EN 934-2استاندارد  2-3و  3-1

خاشد و میطبق جدول زیر  FSکپکوژل م خصات فیزیکی و شیمیایی 

 شود.شده تولید میر دامنه تغییرات اعالماین محصول د
 

 تیکسوتروپیک ژل حال  فیزیکی 
 تیره یاکستری ژل رنگ

 در د 55 مقدار آب موجود در ژل

 در د 40 مقدار میکروسیلیس موجود در ژل

 پروپیلنپلی  وجود در ژلمنوع الیاف 

 میلیمتر12 اخعاد الیاف موجود در ژل

موجود در  کنندهروانفوق پایه شیییمیایی

 ژل

 نفتالن سولفوناتپلی 
 3g/cm 20/0 ± 30/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
pH 1 ± 7 

 C 0 دمای انجماد
 

 روی بتن مکمل مادهکاربرد و اثر 

 در بتن کاربرد ماده مکمل

 های ختنی انواع سازه -

 پرمقاوم  آماده ختن تولید  -

 سایته پرمقاوم تولید قطعات پیش -

  نعتی و پرمقاوم  یهااجرای ختن در کف -

 تولید و اجرای شاتکری  تر -

  5/0 تا 4/0خین های خا نسب  آب خه مواد سیمانی تولید ختن -

 در بتن ماده مکملمزایای استفاده از 
سییییمانی در روانی خراخر و افزایش کاهش نسیییب  آب خه مواد  -

 روزه 28و  7مقاوم  ف اری 

توزیع خهتر سیییمان، خهبود قاخلی  تراکم در شییرایت مختلف و  -

 افزایش مقاوم  ف اری در نسب  آب خه مواد سیمانی خراخر

کاهش جذب آب و نفوذپذیری خه دلیل کاهش نسیییب  آب خه  -

 مکملماده و وجود میکروسیلیس در  مواد سیمانی

 شدگی یمیرییوردگی احتمالی ناشی از جمعکنترل ترک -

 های کلرایدیکاهش یطر یوردگی میلگرد در محیت -

 سیلیسی  -های قلیاییکاهش یطر ایجاد واکنش -

 کاهش یطر انبساط ناشی از یون سولفات -

در  گرد و غبارایجاد اسییتفاده راح  و خدون حمل، نگهداری و  -

، همچنین رعای  ا یییول خهداشیییتی و ختنمحل تولید و اجرای 

 حفظ سالمتی پرسنل کاری

 روی بتن تازه ماده مکملاثر 
جداشییییدگی و  - کاهش یطر  جام ختن و  عث خهبود انسییی خا

 .شودخاال می یهااندایتگی خیش از اندازه در روانیآب

مصییرف این ماده مکمل در ختن خا نسییب  آب خه سیییمان خراخر،  -

 شود.میخاعث افزایش روانی 

 خیش ازدر دوز منطبق، زمان گیرش اولیه مالت اسیییتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  30

 خیش ازدر دوز منطبق، زمان گیرش نهایی مالت اسییتاندارد را  -

 دهد.میندقیقه تغییر  60

س   - شده ا میزان تولید حباب هوا در ختن تازه خه نحوی کنترل 

ستانداردهای اعالمکه تغییرات در د هوا در  شده محدود مجاز ا

 در این خرگه م خصات قرار گیرد.

 شدهروی بتن سخت ماده مکملاثر 



 مقاوم  ،در نسییب  آب خه سیییمان و در یید حباب هوای خراخر -

 .دهدمیافزایش ختن را روزه  90و  28، 7، 1ف اری 

سخ ، مقاوم  شرایت روانی خراخر خرای ختن تازهدر  - شده ختن 

 .دهدافزایش می خه مقدار زیادیرا در همه سنین 

های مقاوم  و دوام ختن را در شییرایت حمله سییولفاتی، محیت -

 دهد.و فاضالخی افزایش می ، اسیدیقلیایی، کلرایدی

ندی آن را خهبود نفوذپذیری ختن را کاهش داده و ویژگی آب - خ

 دهد.می
 

 در بتن مکملروش استفاده از ماده 

 در بتن ماده مکملمحدوده مجاز استفاده از 
در ییید وزن مواد  18تا  8، از FSکپکوژل محدوده مجاز اسیییتفاده از 

گرم خه ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی کیلو 18الی  8سیمانی )

سییرخاره، یاکسییتر خادی و سییایر  شییامل سیییمان، دوده سیییلیس،

س .پوزوالن خاید خا  مکملماده این تعیین مقدار خهینه  های م اخه( ا

توجه خه م خصات طرح مخلوط و شرایت اجرایی و آب و هوایی و در 

سای  مخلوط ستفاده خیش از حد نهای   شود. ا های آزمای ی انجام 

اندایتگی و بجداشدگی و آ ممکن اس  تبعاتی مانندشده مجاز اعالم

حاوی افزایش خی همچنین خه ویژه خرای ختن  مان گیرش ختن  یه ز رو

در  یییورت وجود  داشیییته خاشییید. خه همراههای کندگیر سییییمان

اسیی  حداقل مقدار  زا در ختن، الزمهای سیییلیسییی واکنشسیینگدانه

 مصرف ماده مکمل در آزمای گاه تعیین شود.

 در بتن ماده مکمل نحوه اختالط
خاید در محل تولید ختن )خچینگ( و در حین ایتالط اجزا  FSکپکوژل 

 ضمنا  الزم اس  نکات زیر رعای  شود:ختن خه آن اضافه شود. 

ضافه کردنپس از  - دقیقه خه طور  5تا  2، ختن خین ماده مکمل ا

ی   مل مخلوط شیییود و از توزیع یکنوا ملکا در ختن  ماده مک

 اطمینان حا ل گردد.

سیمان ی ک یا مصالح  ماده مکملاین  - خه  ورت مستقیم خا 

 سنگی ی ک در تمام قرار نگیرد.

، از آب ایتالط ختن ماده مکمل این وزندر د از  55خه میزان  -

 کسر گردد.

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در خندی نمیاین محصول در دسته مواد یطرناک طبقه

تواند خاعث ایجاد حسییاسییی  شییود. خناخراین در تمام خا پوسیی  می

الزم اسیی  از پوشییش مناسییک، عینک و  مکملماده هنگام کار خا این 

 ماسک استفاده شود. همچنین رعای  نکات زیر الزم اس :

از ریختن این محصییول در محیت کاری یودداری شییود. این  -

محصییول پس از ی ییک شییدن در محیت خا جریان هوا محیت را 

 آلوده کرده و تنفس در این محیت یطرناک می خاشد.

شخص در معرض خا چ م،  مکملماده در  ورت تمام این  -

 د.درون آب، پلک خزندقیقه  15حداقل خه مدت آسیک 

خا پوس ، سریعا  پوس  آلوده  مکملماده این در  ورت تمام  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15خه مدت 

شود تا مجددا   - شسته  سک  شوینده منا لبام آلوده خاید خا مواد 

 قاخل استفاده خاشد.

سام ناراحتی دارد،  - صدوم همچنان اح شخص م در  ورتیکه 

 .شودسریعا  خه پزشک مراجعه الزم اس  
 

 مکملسایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت ماده مکملسازگاری 
خه جز شرک  کپکو  هایاین محصول خا سایر افزودنیهمزمان استفاده 

در یک طرح مخلوط خالمانع اسیی .  کرخوکسیییالتمحصییوالت خر پایه 

 یییورت مجزا، پیمانه هرچند الزم اسییی  هر یک از مواد افزودنی خه 

 گردد و سپس در مخلوط ختن اضافه شود.

 مکملامکان خورندگی ماده 
مل  ماده مک عث گسیییترش یوردگی این  خا نه  عث شیییروع و  خا نه 

های کف و تنیده یا سیییسییتممیلگردهای مدفون در ختن، فوالد پیش

 ،FDکپکوژل شود. در سای  سقف سایته شده خا فوالد گالوانیزه می

 .ن ده اس دیگر ترکیبات حاوی کلراید استفاده  یااز کلرید کلسیم 
 

 مکملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
 C5خین  مکملدمای مجاز حمل و نقل و فضییای نگهداری این ماده 

 اس . ضمنا  رعای  موارد زیر نیز الزم اس : C25و 

در معرض نور مسیییتقیم  مکملاز قرار دادن ظرف حاوی ماده  -

 یورشید اجتناب شود.

 جلوگیری شود. مکملزدگی ماده از یخ -

 ماده مکملطول عمر 
چه ظروف حاوی  ندارد مکملماده چنان تا بار و  ،در شیییرایت اسییی ان

ماه  6از زمان تولید،  این محصولزمان قاخل استفاده از ، نگهداری شود

س . شته و پس از مدتی ماندن ا سوتروپی دا  ،این ماده یا ی  تیک

 .یاخداش افزایش میشود که خا هم زدن مکانیکی روانیسف  میکمی 
 

 مکملبندی ماده بسته
 شود.عرضه می کیلوگرمی 25 هایسطلدر این محصول 



 

 تکمیلیاطالعات 
خرای کسک اطالعات تکیملی این محصول خا خخش فنی شرک  کپکو 

و اثر آن  مکملماده این  عملکردتمام خگیرید. ضیییمنا  خرای اطالع از 

خه فرم اطالعات عملکردی  شییدهختن تازه و سییخ م ییخصییات روی 

 ( مراجعه کنید.CapcoGel FS-PPI) FSکپکوژل 
 

 اطالعات تماس
تهران، ییاخان سییهروردی شییمالی، کوچه شییهرتاش،  آدرم شییرک :

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تمام:

 www.capco.co.ir                                       آدرم وخسای :

 info@capco.co.ir                                    پس  الکترونیک:


