
 10 ایسیپیاس کریتکپکو
 کننده/ تسریع آبخیلی قوی کننده / کاهنده روانابر افزودنی 

Capcocrete SPCA 10 
Super Plasticizer / High-Range Water-Reducing and Accelerating Admixture 
 

خیلی قوی کننده / کاهنده روانابر یک  10 ایسیپیکپکوکریت اس

بترای افتزای  استت کت   کننده گیرش و کسب مقاومت/ تسریع آب

یتا بترای بدون تغییر نسبت آب ب  متواد ستینانی  / مالت روانی بتن

مورد استتااده  ،بدون کاه  روانی یسینانمواد کاه  نسبت آب ب  

این افزودنی هنچنتین باثتا افتزای  نمتان گیترش و  گیرد.قرار می

 شود.شده میرونه بتن سختافزای  مقاومت فشاری یک

استاندارد ملی ایران ب  شتناره این محصول بر اساس الزامات ثنومی 

استاندارد در  2-11و  1-11 ،6 ولاالزامات ثنلکردی جدو  2930-1

شود. ضتننا  ایتن افزودنتی بتا تولید می 2930-2ملی ایران ب  شناره 

استاندارد  1و جدول  ASTM C494استاندارد  Fو  Cهای دهرالزامات 

EN 934-1 استاندارد  2-11و  1-11 ،6 ولاو الزامات جدEN 934-2 

 نیز تطابق دارد.

طبتق  10 ایستیپیاسکپکوکریتت مشخصات فیزیکی و شتینیایی 

شتده در استتاندارد ملتی جدول نیر و در دامن  تغییترات ماتان اثال 

 شود.تولید می 2930-1ایران ب  شناره 

 بوده است( Plastit SPCAاین محصول  سابق)نا  
 مایع ویسکون حالت فیزیکی 

 روشن تا کهربائی رنگ
 کسیالت اتروکربپلی پای  شینیایی

 3g/cm 02/0 ± 10/1 چگالی 
 ناچیز مقدار کلرید

 Na₂O% 1.15% مقدار مواد قلیایی
pH 1 ± 6 

 -C 2 دمای اناناد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
در پرمقاومتت  هتای مستلو و ریتر مستلوتولید و اجترای بتن -

 سردشرایط هوای 

  با روانی نیاد پرمقاومت هایبتنتولید  -

 سردریزی در هوای انواع بتن -

و  40/0 کنتتر انهای با نسبت آب ب  مواد ستینانی تولید بتن -

 اسالمپهای بدون افزای  روانی بتن

در شتترایط پرمقاومتتت ستتاخت  بتنتتی ستتاخت قطتتتات پی  -

 شده با بخارآوری تسریعو ثنل آوری استانداردثنل

 

 افزودنی در بتنمزایای استفاده از 
نسبت آب ب  مواد سینانی در روانی برابتر و خیلی نیاد کاه   -

 رونه 28مقاومت فشاری قابل توج  افزای  

نیاد جذب آب و ناوذپذیری ب  دلیل کاه   قابل توج  کاه  -

 نسبت آب ب  مواد سینانی

، بهبود قابلیت تتراک  در شترایط مختلت  و تونیع بهتر سینان -

 سینانی برابر دمقاومت فشاری در نسبت آب ب  مواافزای  

 پذیری بتنبهبود قابلیت پنپ -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
 دهد.سرثت و مقدار آّب انداختگی بتن را کاه  می -

 کاه دقیق   30نمان گیرش اولی  مالت استاندارد را حداکثر  -

 دهد.می

 کاه دقیق   60حداکثرنمان گیرش نهایی مالت استاندارد را  -

 دهد.می

میزان تولید حباب هوا در بتن تانه ب  نحوی کنترل شده است  -

شتده ک  تغییرات درصد هوا در محدود ماان استانداردهای اثال 

 در این برگ  مشخصات قرار گیرد.

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

رونه کوتتاه متدت یتکدر نسبت آب ب  سینان برابر، مقاومتت  -

 .دهدزای  میاف

در نسبت آب ب  سینان و درصد حباب هتوای برابتر، مقاومتت  -

 دهد.نین کاه  رونه بتن را  28

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
 2/1تا  2/0، ان 10 ایسیپیکپکوکریت اسمحدوده ماان استااده ان 

گتر  بت  انای هتر یکصتد  1200الی  200درصد ونن مواد سینانی )

کیلوگر  مواد سینانی شامل سینان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر 



تتیتین مقتدار بهینت  متاده  های مشتاب ( استت.بادی و سایر پونوالن

افزودنی باید با توج  ب  مشخصات طرح مخلوط و شترایط اجرایتی و 

های آنمایشتی اناتا  شتود. آب و هوایی، و در نهایت ساخت مخلوط

شتده منکتن استت تبتتاتی ماننتد استااده بی  ان حتد ماتان اثال 

روی  نمان گیرش بتن ب  ویتهه بی کاه  وانداختگی جداشدگی و آب

 گیر ب  هنراه داشت  باشد.نودهای ی بتن حاوی سینانبرا

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
برای استااده ان ماده افزودنی، الن  است آن را با آبی با دو برابر حا  

رقیق ننوده و ب  بتن اضاف  ننود. ضننا  الن  است نکات نیتر  افزودنی

 رثایت شود:

دقیقت  بت  طتور  5تا  2افزودنی، بتن بین  اضاف  کردنپس ان  -

کامل مخلوط شود و ان تونیع یکنواخت افزودنی در بتن اطنینان 

 حاصل گردد.

این افزودنی ب  صورت مستقی  با ستینان خشتک یتا مصتالو  -

 ناس قرار نگیرد.سنگی خشک در ت

)قبتل ان ب  میزان حا  افزودنی و آبی ک  برای رقیق کتردن   -

استااده شده است، ان آب اختالط بتن کستر کردن ب  بتن( اضاف 

 گردد.

در صورت تنایل ب  افزای  نیاد اسالمپ بتن تتانه، الن  استت  -

طرح مخلوط بتن ب  نحوی طراحی شتده باشتد کت  بتتن دچتار 

 انداختگی نشود.آبجداشدگی و 

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی ننیاین محصول در دست  مواد خطرناک طبق 

تواند باثتا ایاتاد حساستیت شتود. بنتابراین در تناس با پوست می

هنگا  کار با این ماده افزودنی الن  است ان پوش  مناسب، ثینتک و 

 ت نکات نیر الن  است:ماسک استااده شود. هنچنین رثای

شتخ  در متتر  در صورت تناس این افزودنتی بتا چشت ،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیق   15حداقل ب  مدت آسیب 

در صورت تناس این افزودنی با پوست، سریتا  پوست آلوده بت   -

 . شست  شوددقیق  در آب تنیز  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود تا ماتددا   -

 قابل استااده باشد.

در صورتیک  شخ  مصدو  هنچنان احستاس نتاراحتی دارد،  -

 .شودسریتا  ب  پزشک مراجت  الن  است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بت  این محصول با سایر مواد افزودنی شرکت کپکتو هنزمان استااده 

در یتک طترح مخلتوط بالمتانع استت.  محصوالت بر پای  ناتتالنجز 

هرچند الن  است هر یک ان مواد افزودنی بت  صتورت ماتزا، پینانت  

 مخلوط بتن اضاف  شود.گردد و سپس در 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده  افزودنی ن  باثتا شتروع و نت  باثتا گستترش ختوردگی 

های کت  و تنیده یتا سیستت میلگردهای مدفون در بتن، فوالد پی 

کپکوکریتت شود. در ستاخت سق  ساخت  شده با فوالد گالوانیزه می

دیگتر ترکیبتات حتاوی کلرایتد  یاان کلرید کلسی   ،10 ایسیپیاس

 شود.استااده ننی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حنل و نقل و فضای نگهداری این افزودنتی بتین ماان دمای 

C 35 :است. ضننا  رثایت موارد نیر نیز الن  است 

نور مستتقی  متر  ان قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.نان یخ -

 طول عمر افزودنی
انبتار و  ،چنانچ  ظروف حتاوی متاده افزودنتی در شترایط استتاندارد

متاه  12ااده ان افزودنی ان نمان تولیتد، نگهداری شود، نمان قابل است

 است.

 بندی ماده افزودنیبسته
و کیلتویی  220های بشتک  ،کیلوگرمی 20های این محصول در گالن

 شود.ثرض  میکیلویی  1100پالت 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالثات تکینلی این محصول با بخ  فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  ثنلکردتناس بگیرید. ضننا  برای اطالع ان 

بتت  فتتر  اطالثتتات ثنلکتتردی  شتتدهبتتتن تتتانه و سختمشخصتتات 

( Capcocrete SPCA10-PPI) 100 ایستتتیپیکپکوکریتتتت اس

 مراجت  کنید.

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ستهروردی شتنالی، کوچت  شتهرتاش،  شرکت:آدرس 

 4، طبق  اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شناره تناس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


