
 LAکپکوپالست 
 زودگیر کننده / کننده / کاهنده آبافزودنی روان

CapcoPlast LA 
Plasticizer / Low-Range Water-Reducing and Accelerating Admixture  
 

اسدت  زودگیر کنندده /کننده / کاهنده آبیک روان ،LAکپکوپالست 

بدون تغییدر نبد ت آب بده مدواد  / مالت برای افزایش روانی بتنکه 

بددون کداهش  یسدیمانمدواد یا برای کاهش نب ت آب بده سیمانی 

 کاهشباعث این افزودنی همچنین  گیرد.مورد استفاده قرار می ،روانی

شدده روزه بدتن ستتزمان گیرش و افدزایش مااومدت فرداری یدک

  شود.می

استاندارد ملی ایران به شدماره این محصول بر اساس الزامات عمومی 

استاندارد ملی ایدران بده در  12الزامات عملکردی جدول و  1-2930

 Eرده الزامدات شود. ضمناً این افزودنی بدا تولید می 2930-2شماره 

و الزامدات  EN 934-1اسدتاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد 

 نیز تطابق دارد. EN 934-2استاندارد  12جدول 

ط ق جدول زیر و در  LA مرتصات فیزیکی و شیمیایی کپکوپالست

 شده در اسدتاندارد ملدی ایدران بده شدمارهدامنه تغییرات مجاز اعالم

 شود.تولید می 2930-1
 بوده است.( Plastit LA)نام سابق این محصول 

 مایع حالت فیزیکی 
 ای تیرهقهوه رنگ

 لیگنوسولفونات پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 61/1 چگالی 

 ناچیز مادار کلرید
 3% (Na₂O) مادار مواد قلیایی معادل

pH 1 ± 7 
 -C 3 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن

درجده  15تدا  5بین ریزی در محدوده دمایی انواع بتن -

  سانتیگراد

 های با کیفیت باال در هوای سردتولید مالت -

آوری سددا ته بتنددی در شددرای  عمدد سددا ت قطعددات پیش -

 استاندارد

 

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

 روزهیکمااومت فراری 

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

 مواد سیمانی

 بتنتبریع در زمان سا ت  -

 شرای  هوای سردبتن در کاهش زمان محافظت از  -

 هاتر قالببازکردن سریع -

 تازهاثر افزودنی روی بتن 
 دهد.سرعت و مادار آّب اندا تگی بتن را کاهش می -

در دمدای زمان گیرش اولیه مدالت اسدتاندارد منط ق، ز ودر د -

 رساند.دقیاه نمی 30 گراد را به کمتر از درجه سانتی 20

 5زمان گیرش اولیه مالت استاندارد در دمدای در دوز منط ق،  -

درصد زمدان گیدرش مدالت  60گراد را به کمتر از  درجه سانتی

 رساند.بدون افزودنی می

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

شدده که تغییرات درصد هوا در محدود مجاز استانداردهای اعالم

 در این برگه مرتصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

را روزه یدکمدت  کوتاهدر نب ت آب به سیمان برابر، مااومت  -

 .دهدافزایش می

برابدر، مااومدت و درصد ح اب هدوای در نب ت آب به سیمان  -

 .دهدمین کاهش روزه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصدد وزن  5/1تا  6/0، از LAمحدوده مجاز استفاده از کپکوپالست 

گرم به ازای هر یکصد کیلدوگرم مدواد  1500الی  600مواد سیمانی )

بادی و سدایر  سیمانی شام  سیمان، دوده سیلیس، سرباره،  اکبتر

تعیین مادار بهینه ماده افزودندی بایدد بدا  های مرابه( است.پوزوالن

توجه به مرتصات طرح متلوط و شرای  اجرایی و آب و هوایی، و در 



های آزمایری انجام شود. استفاده بیش از حدد ا ت متلوطنهایت س

رویه زمان گیرش بی کاهششده ممکن است ت عاتی مانند مجاز اعالم

داشدته بده همدراه گیدر زودهای بتن به ویژه برای بتن حاوی سدیمان

 باشد.

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

 8تدا  5رقیق نموده و به بتنی کده بده اسدالمو اولیده  افزودنیحجم 

متر رسیده است، اضافه نمود. ضمناً الزم است نکات زیر رعایت سانتی

 شود:

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

م  متلوط شود و از توزیع یکنوا ت افزودنی در بتن اطمینان کا

 حاص  گردد.

این افزودنی به صورت مبتایم با سدیمان  ردک یدا مصدال   -

 سنگی  رک در تماس قرار نگیرد.

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

بتن کبدر استفاده شده است، از آب ا تالط کردن به بتن( اضافه

 گردد.

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

طرح متلوط بتن به نحوی طراحی شدده باشدد کده بدتن دچدار 

 اندا تگی نرود.جداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد  طرناک ط اه

تواند باعدث ایجداد حباسدیت شدود. بندابراین در میتماس با پوست 

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

 ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شدت  در معدر  در صورت تماس این افزودندی بدا چردم،  -

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

ت تماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده بده در صور -

 . شبته شوددقیاه در آب تمیز  15مدت 

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

 قاب  استفاده باشد.

در صورتیکه شت  مصدوم همچنان احبداس نداراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 ت الزم در خصوص ماده افزودنیسایر نکا

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
این محصول با سایر مواد افزودنی شدرکت کپکدو در همزمان استفاده 

یک طرح متلوط بالمانع است. هرچند الزم اسدت هدر یدک از مدواد 

افزودنی به صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در متلوط بتن اضدافه 

 شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده  افزودنی نه باعدث شدروع و نده باعدث گبدترش  دوردگی 

های کد  و تنیده یدا سیبدتمدفون در بتن، فوالد پیشمیلگردهای م

شود. در سا ت کپکوپالسدت سا  سا ته شده با فوالد گالوانیزه می

LA،  شود.دیگر ترکی ات حاوی کلراید استفاده نمی یااز کلرید کلبیم 

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حم  و نا  و فضای نگهداری این افزودندی بدین مجاز دمای 

C 25 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

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

  ورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز یخ -

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

مداه  12نگهداری شود، زمان قاب  استفاده از افزودنی از زمان تولیدد، 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100 هدایو پالت 220های بردکه ،20هدای این محصدول در گالن

 شود.عرضه میکیلوگرمی 

 

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

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

بدده فددرم اطالعددات عملکددردی  شدددهبددتن تددازه و ستتمرتصددات 

 ( مراجعه کنید.CapcoPlast LA-PPI) LAکپکوپالست 

 

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

 4، ط اه اول، واحد 74پالک 
 1559613514کد پبتی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

  capco.co.irwww.                                       آدرس وببایت:

 info@ capco.co.ir                                    پبت الکترونیک: 

http://www.capco.co.ir/

