
 10 آرسیپیاس کریتکپکو
 / کندگیرکننده آبخیلی قوی کننده / کاهنده روانابر افزودنی 

Capcocrete SPCR 10 
Super Plasticizer / High-Range Water-Reducing and Retarding Admixture 
 

 خیلی قویکننده / کاهنده روانابر یک  100 آرسیپیکپکوکریت اس

بتدون  / متت  برای افزایش روانی بتن است که  آب / کندگیرکننده

متواد یا برای کاهش نستبت آب بته تغییر نسبت آب به مواد سیمانی 

همچنتی   گیترد مورد اسنفاده قترار می ،بدون کاهش روانی یسیمان

 شود ای  افزودنی باعث افزایش زمان گیرش و فرصت کار با بن  می

اسناندارد ملی ایران به شتماره ای  محصول بر اساس الزاما  عمومی 

استناندارد در  2-11و  1-11ول االزاما  عملکتردی دتدو  1-2930

شود  ضتمنا  ایت  افزودنتی بتا تولید می 2930-2ملی ایران به شماره 

 ENاستناندارد  1و دتدول  ASTM C494استناندارد  Gرده الزاما  

نیتز  EN 934-2استناندارد  2-11و  1-11ول او الزاما  دتد 934-1

 تطابق دارد 

طبتق  10 آرستیپیکپکوکریتت اسمشخصا  فیزیکی و شتیمیایی 

شتده در استناندارد ملتی ددول زیر و در دامنه تغییترا  ماتاز اعت 

 شود تولید می 2930-1ایران به شماره 
 بوده است( Plastit SPCR)نا  سابق ای  محصول 

 مایع ویسکوز حالت فیزیکی 
 بیرنگ تا کهربائی رنگ

 کسیت  اتروکربپلی پایه شیمیایی
 3g/cm 02/0 ± 1/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 Na 1.2% :مقدار مواد قلیایی

pH 1 ± 7 
 -C 2 دمای اناماد

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
در شترای  هتوای  های مسلح و غیر مستلحادرای بن تولید و  -

 گر 

 تولید بن  های خودتراکم -

 با قابلیت حفظ استمپ مناسب های با روانی زیادبن تولید  -

 ریزی در هوای گر انواع بن  -

و  40/0 کمنتر ازهای با نسبت آب به مواد ستیمانی تولید بن  -

 استمپهای بدون افزایش روانی بن 

 

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
کاهش نسبت آب به مواد ستیمانی در روانتی برابتر و افتزایش  -

 روزه 28مقاومت فشاری 

زیاد دذب آب و نفوذپذیری به دلیل کاهش  قابل توده کاهش -

 نسبت آب به مواد سیمانی

قابلیت تتراکم در شترای  مخنلت  و ، بهبود توزیع بهنر سیمان -

 سیمانی برابر دافزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به موا

 پذیری بن بهبود قابلیت پمپ -

 اثر افزودنی روی بتن تازه
افزایش بسار زیاد روانتی و ، باعث در نسبت آب به سیمان ثابت -

در روانی ثابت، باعث کاهش زیاد نستبت آب بته متواد ستیمانی 

  شودمی

دقیقه افزایش  30زمان گیرش اولیه مت  اسناندارد را حداکثر  -

 دهد می

دقیقته  60زمان گیترش نهتایی متت  استناندارد را حتداکثر  -

 دهد افزایش می

میزان تولید حباب هوا در بن  تازه به نحوی کننرل شده است  -

شتده اسنانداردهای اعت که تغییرا  درصد هوا در محدود مااز 

 در ای  برگه مشخصا  قرار گیرد 

 شدهاثر افزودنی روی بتن سخت

روزه بتن  را کتاهش  7در نسبت آب به سیمان برابر، مقاومت  -

 دهد نمی

در نسبت آب به سیمان و درصد حباب هتوای برابتر، مقاومتت  -

 دهد روزه بن  را تا حدودی افزایش می 28

ا در بتن  وهای تصادفی هابلیت خروج حباببه دلیل افزایش ق -

 دهد شده بن  سخت شده را بهبود میتازه، سطح تما 

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
 2/1تتا  2/0از ، 10 آرسیپیکپکوکریت اسمحدوده مااز اسنفاده از 

 گتر  بته ازای هتر یکصتد 1200الی  200درصد وزن مواد سیمانی )



کیلوگر  مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکسنر 

تعیتی  مقتدار بهینته متاده  های مشتابه( استت بادی و سایر پوزوالن

افزودنی باید با توده به مشخصا  طرح مخلوط و شترای  ادرایتی و 

های آزمایشتی اناتا  شتود  اخت مخلوطآب و هوایی، و در نهایت س

شتده ممکت  استت تبعتاتی ماننتد اسنفاده بیش از حتد ماتاز اعت 

رویه زمان گیرش بن  به ویژه افزایش بی وانداخنگی دداشدگی و آب

 های کندگیر به همراه داشنه باشد برای بن  حاوی سیمان

 افزودنی در بتن نحوه اختالط
، الز  است آن را با آبی با دو برابر حام برای اسنفاده از ماده افزودنی

رقیق نموده و به بن  اضافه نمود  ضمنا  الز  است نکا  زیتر  افزودنی

 رعایت شود:

دقیقته بته طتور  5تا  2افزودنی، بن  بی   اضافه کردنپس از  -

کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بن  اطمینان 

 حاصل گردد 

ای  افزودنی به صور  مسنقیم با ستیمان خشتک یتا مصتالح  -

 سنگی خشک در تماس قرار نگیرد 

)قبتل از به میزان حام افزودنی و آبی که برای رقیق کتردنش  -

اسنفاده شده است، از آب اخنتط بن  کستر بن ( کردن به اضافه

 گردد 

در صور  تمایل به افزایش زیاد استمپ بن  تتازه، الز  استت  -

طرح مخلوط بن  به نحوی طراحی شتده باشتد کته بتن  دچتار 

 انداخنگی نشود دداشدگی و آب

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در نمیبندی ای  محصول در دسنه مواد خطرناک طبقه

تواند باعتث ایاتاد حساستیت شتود  بنتابرای  در تماس با پوست می

هنگا  کار با ای  ماده افزودنی الز  است از پوشش مناسب، عینتک و 

 ماسک اسنفاده شود  همچنی  رعایت نکا  زیر الز  است:

شتخ  در معتر  در صور  تماس ای  افزودنتی بتا چشتم،  -

 د درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مد  آسیب 

در صور  تماس ای  افزودنی با پوست، سریعا  پوست آلوده بته  -

   شسنه شوددقیقه در آب تمیز  15مد  

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

 قابل اسنفاده باشد 

رد، در صورتیکه شخ  مصدو  همچنان احستاس نتاراحنی دا -

  شودسریعا  به پزشک مرادعه الز  است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت

بته ای  محصول با سایر مواد افزودنی شرکت کپکتو همزمان اسنفاده 

در یتک طترح مخلتوط بتمتانع استت   محصوال  بر پایه نفنتال دز 

افزودنی بته صتور  ماتزا، پیمانته هرچند الز  است هر یک از مواد 

 گردد و سپس در مخلوط بن  اضافه شود 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
ای  ماده  افزودنی نه باعتث شتروع و نته باعتث گستنرش ختوردگی 

های کت  و تنیده یتا سیستنممیلگردهای مدفون در بن ، فوالد پیش

کریتت کپکوشود  در ستاخت سق  ساخنه شده با فوالد گالوانیزه می

دیگتر ترکیبتا  حتاوی کلرایتد  یتااز کلرید کلسیم  ،10 آرسیپیاس

 شود اسنفاده 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 ای  افزودنتی بتی  مااز دمای 

C 35 :است  ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الز  است 

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

 خورشید ادنناب شود 

 دگی ماده افزودنی دلوگیری شود زاز یخ -

 طول عمر افزودنی
انبتار و  ،چنانچه ظروف حتاوی متاده افزودنتی در شترای  استناندارد

متاه  12نگهداری شود، زمان قابل اسنفاده از افزودنی از زمان تولیتد، 

 است 

 بندی ماده افزودنیبسته
و کیلتویی  220های بشتکه ،کیلوگرمی 22های ای  محصول در گال 

 شود عرضه میکیلویی  1100پالت 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطتعا  تکیملی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن ای  افزودنی  عملکردتماس بگیرید  ضمنا  برای اطتع از 

بتته فتتر  اطتعتتا  عملکتتردی  شتتدهبتتن  تتتازه و سختمشخصتتا  

( مرادعته Capcocrete SPCR10-PPI) 10 آرسیپیکپکوکریت اس

 کنید 

 اطالعات تماس
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