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شرح

افزودنی دوغابی جهت افزایش انسجام بتن

کاهش نفوذپذیري بتن

Microsilica Admixture

دوغاب میکروسیلیس

ا ز ترکیب آب و  دوغاب میکروسیلیس محصــــــــــولی کارآمد،

ا فزودنیهاي نگهدارنـده به شــــــکل  پودرمیکروســــــیلیس و

ا ین محصـول داراي دانسیته حدود 2 برابر  سوسپانسیون می باشد.

ا سـتفـاده و پخش بهتري  پودر میکروسـیلیس می باشـد و قابلیت

نســــــــــــبت به میکروسیلیس پودري، در بتـن دارد. دوغاب 

میکروســـیلیس براي ســـــاخت بتـن هاي توانمنـد، آب بنـد، 

نفوذناپذیر و همچنینا رتقاء نسـبی مقاومت فشـاري، کشـشــی و 

ا ست. دوغاب میکروسیلیس حاوي حدود 45  خمشـی فرموله شده

ا ین مقدار نسبت به میزان دوده  تا 60 درصد دوده سیلیسیا ست که

ا ست. به طور  ا نواع ژل میکروسیلیس بیشــتر سیلیسـی موجود در

ا فزودن دوده سیلیسی جهتا رتقاء خواص بتن  کلی در شرایطی که

مدنظرا ست، دوغاب میکروسیلیس گزینه مناسبیا ست.

خواص و اثرات

بهبود پمپ پذیري بتن و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

افزایش مقاومت قلیایی بتن

قابلیت ترکیب آسان تر با بتن 

کاهش نسبت آب به سیمان

مناسب براي ساخت سطوح اکسپوز و خوش نما

ساخت بتنی کامالً خمیري و یکنواخت 

افزایش مقاومت فشاري و کششی و خمشی 

دانسیته باالتر نسبت به پودر میکروسیلیس 

کاهش عیار سیمان حدود 20 درصد

افزایش مقاومت سایشی بتن

جلوگیري از آب انداختگی و جدا شدگی بتن 

حمل و نقل و نگهداري آسان تر و اقتصادي تر نسبت به پودر 

میکروسیلیس

افزایش تراکم بتن وکاهش نفوذپذیري 

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد

امکان جایگزینی سیمان تیپ 2 با سیمان تیپ 5

کاربردها

مناسب براي اجراي انواع کف سازي و روسازیهاي رنگی

اجرايب تن مقاوم درب رابر عبور تشعشعات مضر درب یمارستانها

 مناسبب رايا جراي مقاطعن ازكب تنی 

ا جرايا نواع تونل ها و کانال هايا نتقال آب که نیاز  قابلیت تولید و

به حداقل ضریب زبري دارند. 

بتن هاي حجیم و مقاطع بتنی با تراکم آرماتور باال

مناسب براي سازه هاي بتنی در معرض کاویتاسیون

سازه هاي بتنی در معرض سیکل هاي ذوب و انجماد

تولید سازه هاي بتنی با مدول االستیسیته باال

مناسب براي اجراي بتن در محیط هاي خورنده و اسیدي 

مناسب براي اجراي سازه هاي نظامی، پَدافندي خاص و ضد 

تشعشع

ساخت انواع مخازن، تونل ها و سازه هاي آب بند بتنی

مناسب براي ساخت بتن در مناطق ساحلی خورنده

سطوح پر ترافیک ( در معرض سایش ) مانند پارکینگ ها 

مکانیزم اثر

دوده سیلیسی موجود در فرموالسیون تولید دوغاب میکروسیلیس 

یک ماده پوزوالنی قدرتمند اسـت که می تواند جایگزین مناسـبی 

براي ســیمان باشــد و عملکردي شــبیه به ســیمان دارد. دوده 

سیلیسی پس از ترکیب با آب و هیدروکسید کلسیم، واکنش نشان 

می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلسـیم سخت تولید می شود که 

در سخت شدن بتن و افزایش مقاومت هاي آن تأثیر بسـزایی دارد. 

به این ترتیب مزایاي حاصــل از این واکنش پوزوالنی خواص نفوذ 

ناپذیري و مقاومت هاي مکانیکی و سایشـــی بتن را ارتقاء خواهد 

بخشــــید. و خواص رئولوژیکی بتن را در حالت خمیري و خواص 

مکانیکی بتن را در حالت سخت شده بهبود می دهد.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

سوسپانسیون

خاکستري

ندارد

روش مصرف

نکته: پیشــنهاد می شود به میزان نصــف ماده افزودنی دوغاب 

میکروسیلیس که براي اضافه شدن به بتن محاسبه شده است، از 

آب اختالط بتن کاسته شود.

نکته: توجه شـــود که به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

دوغاب میکروسیلیس را به دو طریق می توان به بتن افزود:

1- افزودنی را با کل و یا بخشـی از آب اختالط بتن ترکیب نموده 

و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

2- دوغاب میکروســیلیس را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي 

سازنده مخلوط بتنی، به ترکیب افزود. 

نکته: با توجه به جذب باالي آب توسط دوده سیلیسـی و نیاز به 

مصرف آب بیشتر، نیاز است که از یک روانساز به عنوان مکمل در 

کنار این محصول استفاده شود. 

 میزان مصرف

میزان مصرف دوغاب میکروسیلیس بسـتگی به انجام آزمایشـات 

دقیق کارگاهی و مصـالح مصـرفی و شرایط آب و هوایی دارد ولی 

میزان مصــرف نرمال دوغاب میکروسیلیس 5  الی 12 کیلوگرم

وزن سیمان مصرفی است. 

ایمنی

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک 

ایمنی استفاده شود.

این ماده جزء مواد سمی و خطرناكب راي محیط زیستن میب اشد.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشــــــم باید فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

3gr/cm 1/30 الی 1/35

حدود 8 PH

استاندارد


