
 PR12  کپکونرم
 / کندگیر کننده آب قوی کننده / کاهندهروانفوق افزودنی 

CapcoNorm PR12 
Super Plasticizer / Mid-Range Water-Reducing and Retarding Admixture 
 

/  آبقووووی کننوووده / کاهنوووده روانفووووق یووو   PR12 کپکوووونر 

مالحظه روانی بتن / موال  زایش قابل برای اف ست کهگیرکننده اکند

ریزی در هوای گر  بدون تغییور نبو ت آب بوه به خصوص برای بتن

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

گیورد  همننوین ایون افزودنوی دارای روانی، مورد اسوتااده قورار می

 باشد ویژگی حاظ اسالمپ در طول زمان می

این محصول بر اساس الزاما  عمومی استاندارد ملی ایران به شوماره 

در اسووتاندارد  2-11و  1-11ول او الزامووا  عملکووردی  وود1-2930

شود  ضومنا  ایون افزودنوی بوا تولید می 2930-2ملی ایران به شماره 

 ENاسوتاندارد  1و  دول  ASTM C494استاندارد  Gالزاما  رده 

نیوز  EN 934-2اسوتاندارد  2-11و  1-11ول او الزاما   د 934-1

 تطابق دارد 

است ط ق  دول زیر  PR12 کپکونر مشخصا  فیزیکی و شیمیایی 

شوده در اسوتاندارد ملوی ایوران بوه در دامنه تغییرا  مجاز اعال  که

 شود تولید می 2930-1شماره 
 بوده است ( Plastit PR12)نا  سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ایقهوه رنگ

 شدهاصالح لیگنوسولاونا  پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 06/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 % 2 (Na₂O) مواد قلیایی معادلمقدار 

pH 1 ± ۷ 
 -C 2 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
شوامل بوتن  های مبلح و غیور مبولحبتن انواع تولید و ا رای -

 در هوای گر  تزئینی و    بتن پمپی، بتن پوزوالنی، بتن س  ، 

 ضخامت باالهای حجیم در ریزیبتن -

 ریزی در هوای گر انواع بتن -

تر بتن با اسوتااده تولید بتن آماده و ایجاد امکان حمل طوالنی -

 از تاخیر در زمان گیرش

 45/0تا  40/0بین های با نب ت آب به مواد سیمانی تولید بتن -

 های پایه سیمانیتولید مال  -

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
های مکانیکی بتن با کاهش نبوت آب بوه موواد به ود مقاومت -

 سیمانی

کاهش  ذب آب و ناوذپذیری به دلیل کاهش نبو ت آب بوه  -

 مواد سیمانی

مواد افزایش مقاومت سایشی بتن به دلیل کاهش نب ت آب به  -

 سیمانی

  پذیری و  کاهش فشار در فرایند پمپاژ بتنبه ود قابلیت تراکم -

 یزی در هوای گر ربتن انجا امکان  -

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

  شودثابت، باعث کاهش نب ت آب به مواد سیمانی می

در دوز منط ق، زمان گیرش اولیه مال  اسوتاندارد را حوداقل  -

 دهد دقیقه افزایش می 90

 ق، زمان گیرش نهایی مال  استاندارد را حوداکرر در دوز منط -

 دهد دقیقه افزایش می 360

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

شوده که تغییرا  درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعال 

 در این برگه مشخصا  قرار گیرد 

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بوتن را کواهش  ۷به سیمان برابر، مقاومت در نب ت آب  -

 دهد نمی

در نب ت آب به سیمان و درصد ح اب هووای برابور، مقاوموت  -

 دهد روزه بتن را تا حدودی افزایش می 28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصود وزن  5/1توا  8/0، از PR12 کپکونر محدوده مجاز استااده از 

گر  به ازای هر یکصد کیلووگر  موواد  1500الی  800مواد سیمانی )



سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکبتر بادی و سوایر  سیمانی شامل

تعیین مقدار بهینه ماده افزودنوی بایود بوا  های مشابه( است پوزوالن

خلوط و شرایط ا رایی و آب و هوایی، و در تو ه به مشخصا  طرح م

های آزمایشی انجا  شود  استااده بیش از حود نهایت ساخت مخلوط

انوداختگی و  داشدگی، آب ی مانندشده ممکن است ت عاتمجاز اعال 

رویوه زموان گیورش بوتن بوه ویوژه بورای بوتن حواوی افوزایش بی یا

 داشته باشد به همراه  را کندگیر هایسیمان

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
دو برابر  به اندازهبرای استااده از ماده افزودنی، الز  است آن را با آبی 

بوه اسوالمپ اولیوه پوایین حجم افزودنی رقیق نموده و به بتنوی کوه 

 رسیده است، اضافه نمود  ضمنا  الز  است نکا  زیر رعایت شود:

دقیقوه بوه طوور  5تا  2پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین  -

مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان کامل 

 حاصل گردد 

این افزودنی به صور  مبتقیم با سویمان خشو  یوا مصوالح  -

 سنگی خش  در تماس قرار نگیرد 

به میزان حجم افزودنی و آبی که برای رقیق کوردنش )ق ول از  -

کردن به بتن( استااده شده است، از آب اختالط بتن کبور اضافه

 گردد 

در صور  تمایل به افزایش زیاد اسالمپ بتن توازه، الز  اسوت  -

طرح مخلوط بتن به نحوی طراحی شوده باشود کوه بوتن دچوار 

 انداختگی نشود  داشدگی و آب

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

ث ایجواد حباسویت شوود  بنوابراین در تواند باعوتماس با پوست می

هنگا  کار با این ماده افزودنی الز  است از پوشش مناسب، عینو  و 

 ماس  استااده شود  همننین رعایت نکا  زیر الز  است:

شوخ  در معور  در صور  تماس این افزودنوی بوا چشوم،  -

 د درون آب، پل  بزندقیقه  15حداقل به مد  آسیب 

در صور  تماس این افزودنی با پوست، سریعا  پوست آلوده بوه  -

   شبته شوددقیقه در آب تمیز  15مد  

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

 قابل استااده باشد 

در صورتیکه شخ  مصدو  همننان احبواس نواراحتی دارد،  -

  شودسریعا  به پزش  مرا عه الز  است 

 ایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنیس

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت

بوا سوایر  محصووال  ناتوالنی،به  وز  استااده همزمان این محصول

الز  شرکت کپکو در ی  طورح مخلووط بالموانع اسوت   هایافزودنی

است هر ی  از مواد افزودنی به صور  مجزا، پیمانه گردد و سپس در 

 اضافه شود مخلوط بتن 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده  افزودنی نه باعوث شوروع و نوه باعوث گبوترش خووردگی 

های کو  و تنیده یوا سیبوتممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

- کپکوونر شوود  در سواخت سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

PR12،  دیگور ترکی وا  حواوی کلرایود اسوتااده  یوااز کلرید کلبیم

 شود نمی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودنوی بوین مجاز دمای 

C35 :است  ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الز  است 

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

 خورشید ا تناب شود 

 دگی ماده افزودنی  لوگیری شود زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
ان وار و  ،چناننه ظروف حواوی مواده افزودنوی در شورایط اسوتاندارد

مواه  12ااده از افزودنی از زمان تولیود، نگهداری شود، زمان قابل است

 مشروط به ببته بودن درب مخزن می باشد  ،است

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هوایپالتو  220های بشوکه ،20هوای این محصوول در گالن

 شود عرضه میکیلوگرمی 

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

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید  ضمنا  برای اطالع از 

 کپکوونر به فر  اطالعا  عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصا  

PR12 (CapcoNorm PR12-PPI مرا عه کنید ) 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سوهروردی شومالی، کوچوه شوهرتاش،  آدرس شرکت:

 4، ط قه اول، واحد ۷4پالک 

 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وببایت:

 info@capco.co.ir                                    پبت الکترونی :


