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فرآورده هاي میکروسیلیس 

پودر میکروسیلیکا (دوده سیلیسی)

مکمل بــــــــــــتن پودري

مکمل بتن پودري زودگیـــــــر

مکمل بتن پودري دیـــرگیــــر

ژل میکروســــــــــــیلیس

ژل میکروســـــــیلیس زودگیر

ژل میکروســـــــیلیس دیرگیر

ســــوپر ژل میکروســــیلیس

سـوپر ژل میکروســیلیس زودگیر

سـوپر ژل میکروســیلیس دیرگیر

پاور ژل میکروســـــــــیلیس

پاور ژل میکروســــیلیس زودگیر

پاور ژل میکروســــیلیس دیرگیر

دوغاب میکروســـــــــیلیس

آکــــــــــــــــــریال ژل

ژل ضـــــــــــــــد یخ بتن
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مکانیزم اثر

پودر نانو حاصل فرآیند تولید فروسیلیسیوم

ارتقاي خواص کیفی بتن

Microsilica Powder

پودر میکروسیلیکا (دوده سیلیسی)

M
IP
4
4
0

از عمده دالیل نفوذپذیـري بتن، مـی توان به تخلخل هاي ریـز و 

میکروسـکوپی بین ســنگدانه هاي بتن اشــاره نمود که به دلیل 

کمبود فیلر و ریز دانه ها بوجود مـی آید. از دیگـر علت هاي نفوذ 

پذیري بتن، تشکیل لوله هاي موئین پس از تبخیر آب، در فرآیند 

هیدراسیون می باشد. دوده سیلیســـــی یا پودر میکروسیلیس 

افزودنی مناسب براي پر کردن این فضـاهاي خالی می باشد. زیرا 

ذرات دوده سیلیسی به مراتب ریز تر از دانه هاي سیمان هسـتند 

و به خوبی فضاهاي بسـیار ریز میکروسکوپی را پر می کنند.پودر 

میکروسیلیس، پودري به رنگ خاکسـتري است که حاوي حدود 

96-94 درصد دي اکسـید سیلســیوم (sio2) می باشـد که از 

فرآینــد تولید فروسیلیســیوم، در کوره هاي قوس الکتریکی به 

دست می آید و براي ارتقاء بعضـی از خواص بتن در زمان تولید و 

ساخت، به بتن افزوده می شود. به این ترتیب با  افزودن این ماده 

ســاختار خمیر ســیمان متراکم شـــده و نفوذ پذیري کاهش و 

مقاومت باال خواهد رفت.

خواص و اثرات

افزایش روانی و سهولت اجراي بتن 

ممانعت از خوردگی آرماتورها

کاهش میزان سیمان مصرفی

افزایش مقاومت فشاري، کششی و خمشی بتن

افزایش خواص الکتریکی بتن  

کاهش پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها 

محافظت از بتن در برابر حمالت مواد شیمیایی 

افزایش مقاومت فرسایشی بتن

افزایش دوام و پایایی بتن 

جلوگیري از  احتمال بروز پدیـده سرطان بتـــن

افزایش انسجام و کاهش نفوذ پذیري بتن

افزایش تراکم توده بتن

کاربردهاشرح

قابلیت اجرا در بتن ریزي تونلهاي راه سازي و انتقال آب

تولید بتن توانمند با خواص مکانیکی باال

مناسب براي اجراي کلیه سازه هاي آبی نظیر: استخره، مخازن، 

تصفیه خانه ها و ...  

مناسب براي بتن ریزي پایه ها و عرشه پل

ساخت بتــن با مقاومت فشاري باال

مناسب برايتولید بتن متراکم و نفوذ ناپذیر

مناسب براي استفاده در کلیه اِلمان هاي سازه اي

مناسب براي اجراي جاده هاي بتنی 

مناسبب رايت رکیب درا ختالطن یوجرسی ها و قطعاتپ یش ساخته  

فعال  Sio2  ،با اضافه کردن دوده سیلیســـــی به مخلوط بتنی

موجود در دوده سیلیسـی با محلول هیدروکســید کلســیم آزاد 

 Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروســـــکوپی بتن 

ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند 

و در نهایت موجب افـزایش تــراکم بتن و کاهش نفوذ پذیــري و 

تقویت برخی خواص بتن خواهد شد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

شکل ذرات

0/03 3gr/cm

پودر پوزوالن

خاکستري روشن یا تیره

کروي و غیر کریستالی

ASTM C1240 SSIRI 13278

استاندارد

0/2 تا 0/3 میکروناندازه ذرات
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 میزان مصرف

میزان مصرف پودر میکروسیلیس بسته به میزان بهبود در خواص 

بتن مورد نظر، از 7  الی 12 درصد وزن سیمان مصـــرفی توصیه 

میشود. توجه شود که به اندازه دوده سیلیسی افزوده شده، میتوان 

از میزان سیمان مصــرفی کاهش داد. افزودن دوده سیلیســی به 

دلیل ریز دانه بودن و قابلیت پراکندگی آسان در فضــا، به تنهایی 

پیشـنهاد نمی شود و بدلیل داشتن خاصیت جذب آب، بهتر است 

از روانسازهاي بتن بصورت توأم استفاده شود، تا  از ترك خوردگی 

و کاهش کارایی و عدم تراکم بتن ممانعت به عمل آید. 

ایمنی

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

در صورت استنشــاق پودر دوده سیلیســی، مقدار زیادي شیر 

بنوشید.

در هنگام مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده نمائید.

حتماً هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص براي 

جلوگیري از ورود  دوده سیلیسـی به مجاري تنفسـی استفاده 

شود.

مدت: سه سال در بسته بندي اولیه 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه 

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

نور خورشید 

نگهداري

کیسه 10  تا  40  کیلویی 

جانبو 300  تا 500  کیلویی

بسته بندي                            

روش مصرف

دوده سیلیسیب ه یکیا ز روشهاي زیر می تواندب ه مخلوطا ضافه شود:

– می توان پودر میکروسیلیس را با بخشـــــی از آب اختالط   3

ترکیب نموده و به شــکل دوغاب در آورده و ســـپس به مخلوط 

اضافه نمود.

– بهترین روش مصــــرف این است که پودر میکروسیلیس با   1

بخشی از آب اختالط و مقدار مشخصی روانسـاز بتن ترکیب شده 

و توسط میکسر پر سرعت کامالً میکس و دیسـپرس شود، سپس 

به بتن اضافه شود.

2 – دوده سیلیســـــی را می توان هنگام ساخت بتن، به اجزاي 

خشک افزود. 



36

کاهش نفوذپذیري بتن

افزودنی پودري روانساز و ضد آب کننده

Microsilica Powder Supplement

مکمل بتن پودري

M
G
P
4
4
0

شرح

محصــولی پیشــرفته متشـــکل از روان سازهايبتن بر پایه پلی 

نفتالین، پودر میکروســــــیلیس، آب بنـد کننده ها، کاتالیزور و 

فیلرهاي پر کننده و الیاف پلی پروپیلن می باشــد که به صــورت 

پودري عرضه میشــود. این محصـــول در هنگام ساخت بتن، به 

مصالح خشک افزوده شده و سپس آب بتـن به آن افزوده می شود. 

این ماده عالوه بر باال بردن اسالمپ در زمان ساخت بتـن و افزایش 

کارایی و کارپذیري به لحاظ دارا بودن روان سـاز در فرموالسـیون 

خود، مانع جذب آب و در نتیجه کاهش نفوذ پذیري بتن ســـخت 

شـــده می گردد. این خاصــــیت به دلیل وجود نانو ذرات دوده 

سیلیسـی و مواد آب بند کننده در فرموالسیون مکمل بتن پودري 

می باشد. همچنین الیاف پلی پروپیلن موجود در این محصــــول 

موجب افزایش خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد.

افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد

ا سالمپ بتن افزایش روانی و

حصول مقاومت فشاري زودرس

جلوگیريا ز نفوذ یون کلر و سایر یون هاي مخرب به داخل بتن

ا ز سیمان تیپ 2 به جاي سیمان تیپ 5 امکانا ستفاده

کاهش 15 تا 20 درصدي عیار سیمان مصرفی

کاهش نفوذ پذیري بتن و رفع جذب آب

افزایش مقاومت فشاري بتن، حدود 40  تا 60 درصد

سهولت پمپاژ و کاهشا ستهالك تجهیزات بتن ریزي

ا نواع سیمان هاي پرتلند سازگار با 

افزایش کارپذیري بتن 

ا نواع سیمان پرتلند سازگار با 

خواص و اثرات

کاربردها

ساخت بتن هاي مقاوم و با دوام

تولید بتن هاي نفوذناپذیر و آب بند

تولید بتن هاي مسلح با حذف آرماتورهاي حرارتی

ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن،  منابع و . . .

اجراي بتن اسکله ها، استخر، پل ها، مخازن، تصفیه خانه ها و ...

ساخت بتن تصفیه خانه ها، استخرها، کانال ها و . . .

ساخت بتن کلیه اِلمان هاي سازه بتنی

بتن ریزي در مناطق تحت حمله یون هاي مخرب شیمیایی

در هنگام اختالط آب و ســــــــیمان، مولکول هاي پلی نفتالین 

سولفونات موجود در فرموالسیون مکمل بتن پودري، غشــــایی 

باردار اطراف ذرات ســـیمان ایجاد می کند. به این ترتیب موجب 

دفع دانه هاي سیمان درون مخلوط بتنی نســــــبت به یکدیگر 

میشـــــود و به این ترتیب موجب روانی بتن می شوند. همچنین 

نفتالین ســـولفونات مانع انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که 

بیشـترین میزان حل شدگی در مدت زمان فرآیند هیدراسیون را 

دارند، خواهد شد. همچنین دوده سیلیسـی موجود در مکمل بتن 

فعال موجود  Sio2  پودري پس از افـــزودن به مخلوط بتنــــی

با محلو لهیدروکســــید کلســـــیم آزاد  دوده سیلیســــ ی در

 Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروســــــکوپی بتن 

ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند 

و در نهایت موجب افـزایش تــراکم بتن و کاهش نفوذ پذیــري و 

تقویت برخی خواص آن خواهد شد.

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

خاکستري

نداردیون کلر 

PH8 حدود
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استاندارد

ASTM C1202BSEN 12390

 روش مصرف

مکمل بتن پودري به دو صورت می تواند به مخلوط اضافه شود:

1– بهترین روش افزودن مکمل بتن پودري این اسـت که ابتدا به 

مصالح خشک افزوده شود و پس از ترکیب با مصالح خشـک، آب 

اختالط افزوده شده و میکس شود.

– مکمل بتن پودري را می توان به بتن آماده نیز اضــافه نمود.   2

نکته: جهت ترکیب کامل و حصول مخلوطی همگن و یکنواخت 

به ازاي هــر متــر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه میکس انجام 

شود.

میزان مصــرف دقیق مکمل بتن پودري با  انجام آزمایشـــات 

دقیق کارگاهی و شـــــرایط محیطی و مقاومت هاي مورد نیاز 

مشــخص خواهد شد، ولی میزان مصـــرف معمول مکمل بتن 

پودري 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصـرفی می باشد. پیشــنهاد 

می شود در زمان افزودن مکمل بتن پودري نســـــبت آب به 

سیمان 0/4 در نظر گرفته شود. 

میزان مصرف

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســــــت 

نمیباشد.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

درصورت برخورد با پوست یا چشــم فوراً با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

توصیه میشـــود هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از 

ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود .

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســــــتقیم و 

طوالنی نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+ درجه

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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افزودنی پودري روانساز و ضد آب کننده

با خاصیت تسریع در گیرش

M
G
P
4
4
0
-F

شرح

محصولی پیشـرفته متشـکل از روان سازها، پودر میکروسیلیس، 

آب بنـد کننده ها، کاتالیـزور و فیلـرهاي پـر کننده و الیاف پلـی 

پروپیلن و مواد تســـــریع کننده گیرش می باشد، که به صورت 

پودري عرضــه می شـــود. مکمل بتن پودري زودگیر در هنگام 

ساخت بتن به مصـالح خشـک افزوده شده و سپس آب به ترکیب 

افزوده می شــود. این ماده عالوه بر باال بردن اســـالمپ در زمان 

ســــاخت بتـن و افزایش کارایی و کارپذیري به لحاظ دارا بودن 

روان ساز در فرموالسیون خود، مانع جذب آب و در نتیجه کاهش 

نفوذ پذیري بتن سـخت شــده می گردد. این خاصــیت به دلیل 

وجود نانو ذرات دوده سیلیســــــــــی و مواد آب بند کننده در 

فرموالسیون مکمل بتن پودري زودگیر می باشد. همچنین الیاف 

پلی پروپیلن موجود در این محصـــــول، موجب افزایش خواص 

مکانیکی و سایشـــی بتن خواهد شد. مکمل بتن پودري زودگیر 

مخصــــــوص بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد می باشد و 

موجب گیرش اولیه سریعتر بتن خواهد شد.

خواص و اثرات

کاهش 15 تا 20 درصدي عیار سیمان مصرفی

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد

افزایش مقاومت فشاري بتن در حدود 40 تا 60 درصد

دستیابی به مقاومت فشاري زودرس

تسریع در زمان گیرش بتن

کاهش نفوذ پذیري بتن و رفع جذب آب

افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن

سازگار با انواع سیمان هاي پرتلند

افزایش روانی و اسالمپ بتن

حصول مقاومت فشاري زودرس

جلوگیري از نفوذ یون کلر و سایر یون هاي مخرب به داخل بتن

افزایش کارپذیري و زمان کارائی بتن 

سهولت پمپاژ و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

امکان استفاده از سیمان تیپ 2 به جاي سیمان تیپ 5

سازگار با انواع سیمان پرتلند

کاربردها

قابلیت ساخت بتن کلیه اِلمان هاي سازه بتنی

مناسب برايتولید بتن هاي نفوذناپذیر و آب بند

مناسب براي ساخت بتن هاي مقاوم و با دوام

تولید بتن هاي مسلح با حذف آرماتورهاي حرارتی

ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و . . .

بتن ریزي در مناطق تحت حمله یون هاي مخرب شیمیایی

بتن ریزي در شرایط آب و هواي سرد و یخبندان

ا ستخر، پل ها، مخازن، تصفیه خانه ها و ... اجراي بتنا سکله ها،

ساخت بتن تصفیه خانه ها، استخرها، کانال ها و . . .

در هنگام اختالط آب و ســـــــیمان، مولکول هاي پلی نفتالین 

ســولفونات موجود در فرموالســیون مکمل بتن پودري زودگیر، 

غشایی باردار اطراف ذرات سیمان ایجاد می کند که به این ترتیب 

موجب دفع دانه هاي سیمان، درون مخلوط بتنی نســــــبت به 

یکدیگر شــــده و به این ترتیب موجب روانی بتن می شــــوند. 

همچنین نفتالین ســــــــولفونات مانع انحالل یون هایی نظیر 

آلومینات ها که بیشترین میزان حل شدگی در مدت زمان فرآیند 

هیدراسیون را دارند، خواهد شد. همچنین دوده سیلیسی موجود 

 Sio2، در مکمل بتن پودري پس از افــزودن به مخلوط بتنــی

فعال موجود در دوده سیلیسی با محلول هیدروکسید کلسیم آزاد 

موجود در منافذ موئین و میکروســــــکوپی بتن   Ca(OH)2 

ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند 

و در نهایت موجب افـزایش تـراکم بتن و کاهش نفوذ پذیــري و 

تقویت برخی خواص آن خواهد شد. همچنین از مواد تســـــریع 

مکانیزم اثر

Microsilica Powder Supplement
Fast Harden

مکمل بتن پودري زودگیر



39

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

خاکستري

نداردیون کلر 

استاندارد

ASTM C1202

 روش مصرف

1 – بهترین روش افزودن مکمل بتن پودري زودگیر این اسـت که 

ابتدا به مصــالح خشــک افزوده شود و پس از ترکیب با مصـــالح 

خشک، آب اختالط افزوده شده و میکس شود.

مکمل بتن پودري زودگیر به دو صورت می تواند به مخلوط اضـافه 

شود:

2 – مکمل بتن پودري زودگیر را می توان به بتن آماده نیز اضــافه 

نمود. 

نکته: جهت ترکیب کامل و حصـول مخلوطی همگن و یکنواخت 

به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه میکس انجام شود.

BSEN 12390

میزان مصرف دقیق مکمل بتن پودري زودگیر با انجام آزمایشات 

دقیق کارگاهی و شــــــرایط محیطی و مقاومت هاي مورد نیاز 

مشخص خواهد شد ولی میزان مصرف معمول مکمل بتن پودري  

زودگیر 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصــرفی می باشد. پیشــنهاد 

میشـود در زمان افزودن مکمل بتن پودري زودگیرنسـبت آب به 

سیمان 0/4 در نظر گرفته شود.

میزان مصرف

ایمنی

درصورت برخورد با پوست یا چشـــم فوراً با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

توصیه میشـــود هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از 

ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

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

نور خورشید

مدت: یکسال در بسته بندياولیه

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+ درجه

نگهداري

کننده در فرموالسیون تولید مکمل بتن پودري زودگیر اسـتفاده 

شده است تا در واکنش با سیمان موجب تســـــــریع در فرآیند 

هیدراسیون شود.

PH8 حدود
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افزودنی پودري روانساز و ضد آب کننده

با خاصیت دیرگیر کنندگی

Microsilica Powder Supplement
Retarder

مکمل بتن پودري دیرگیر

شرح

خواص و اثرات

مکمل بتن پودري دیرگیر محصولی پیشرفته،مخصوص بتن ریزي 

در شرایط آب و هواي گرم می باشد که بر اساس روان سـازها، پودر 

میکروسیلیس، آب بنـد کننده ها، کاتالیزور و فیلرهاي پر کننده و 

الیاف پلی پروپیلن و مواد کند گیر کننده گیـرش، فـرموله و تولید 

شده است و به صورت پودري بســـته بندي و عرضه می شود. این 

ماده در هنگام ساخت بتن، به مصالح خشـک افزوده شده و سپس 

آب بتـن به آن افزوده می شود. این ماده عالوه بر باال بردن اسالمپ 

در زمان ســاخت بتـن و افزایش کارایی و کارپذیري، به لحاظ دارا 

بودن روان سـاز در فرموالســیون خود، مانع جذب آب و در نتیجه 

کاهش نفوذ پذیري بتن سـخت شـده می گردد. این خاصــیت به 

دلیل وجود نانو ذرات دوده سیلیســـــی و مواد آب بند کننده در 

فرموالسیون مکمل بتن پودري دیرگیر می باشـد. همچنین الیاف 

پلی پروپیلن موجود در این محصــــــول موجب افزایش خواص 

مکانیکی و سایشــــی بتن خواهد شد. مکمل بتن پودري دیرگیر 

گیرش اولیه بتن را کندتر می نماید و زمان گیرش را در شـــرایط 

خاص قابل کنترل خواهد نمود. 

افزایش روانی و اسالمپ بتن

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد

کنترل زمان گیرش بتن

افزایش کارپذیري و زمان کارائی بتن

حصول مقاومت فشاري زودرس

افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن

سازگار با انواع سیمان هاي پرتلند

کاهش 15 تا 20 درصدي عیار سیمان مصرفی

امکان تولید و حمل بتن در مسافتهاي طوالنی

افزایش مقاومت فشاري بتن در حدود 40 تا 60 درصد

کاربردها

ساخت بتن تصفیه خانه ها، استخرها، کانال ها و . . .

قابلیت تولید بتن هاي مسلح با حذف آرماتورهاي حرارتی

مناسب براي ساخت بتن کلیه اِلمان هاي سازه بتنی

اجراي بتن اسکله ها، استخر، پل ها، مخازن، تصفیه خانه ها و ...

مناسب براي بتن ریزي در شرایط آب و هواي گرمسیري

قابلیت تولید بتن هاي نفوذ ناپذیر و آب بند

بتن ریزي در مناطق تحت حمله یون هاي مخرب شیمیایی

مناسب براي ساخت بتن هاي مقاوم و با دوام

در هنگام اختالط آب و ســـــــیمان، مولکول هاي پلی نفتالین 

ســولفونات موجود در فرموالســیون مکمل بتن پودري دیرگیر، 

غشــایی باردار اطراف ذرات سیمان ایجاد می کند. به این ترتیب 

موجب دفع دانه هاي سیمان درون مخلوط بتنی نســــــبت به 

یکدیگر شــده و موجب روانی بتن می شـــود. همچنین نفتالین 

سولفونات مانع انحالل یون هایی نظیر آلومینات ها که بیشـترین 

میزان حل شــدگی در مدت زمان فرآیند هیدراســیون را دارند، 

خواهد شد. همچنین دوده سیلیســــــی موجود در مکمل بتن 

پودري دیـرگیـر پس از افـزودن به مخلوط بتنـی، Sio2  فعال 

موجود در دوده سیلیسـی، با محلول هیدروکسـید کلســیم آزاد 

مکانیزم اثر

جلوگیري از نفوذ یون کلر و سایر یون هاي مخرب به داخل بتن

کاهش نفوذ پذیري بتن و رفع جذب آب

سازگار با انواع سیمان پرتلند

امکان استفاده از سیمان تیپ 2 به جاي سیمان تیپ 5

سهولت پمپاژ و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

خاکستري

نداردیون کلر 

استاندارد

BSEN 12390       ASTM C1202

 روش مصرف

میزان مصرف دقیق مکمل بتن پودري دیرگیر با انجام آزمایشات 

دقیق کارگاهی و شــــــرایط محیطی و مقاومت هاي مورد نیاز 

مشـــخص خواهد شد، ولی میزان مصـــرف معمول مکمل بتن 

پودري دیرگیر 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصــــــرفی می باشد. 

پیشــــنهاد می شود در زمان افزودن مکمل بتن پودري دیرگیر، 

نسبت آب به سیمان 0/4 در نظر گرفته شود.

میزان مصرف

ایمنی

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

توصیه میشـــود هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از 

ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

درصورت برخورد با پوست یا چشـــم فوراً با آب شیرین فراوان 

شسته شود.

مکملب تنپ ودري دیرگیرب ه دو صورت میت واندب ه مخلوطا ضافه شود: 

2-  مکملب تن پودري دیرگیر را می توانب هب تن آمادهن یزا ضافهن مود.  

نکته :  جهت ترکیب کامل و حصـول مخلوطی همگن و یکنواختب ه 

ازاي هر متر مکعبب تنب اید حداقل 1 دقیقه میکسا نجام شود.

1-  بهترین روش افزودن مکمل بتن پودري دیرگیر این است که 

ابتدا به مصــالح خشــک افزوده شود و پس از ترکیب با مصــالح 

خشک، آب اختالط افزوده شده و میکس شود.

نگهداري

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+ الی 30+ درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

 Ca(OH)2 موجود در منافذ موئین و میکروســـــکوپی بتن 

ترکیب شده و تولید کریستال سیلیکات کلسیم نامحلول می کند 

و در نهایت این فعل و انفعاالت شــــیمیایی افزایش تراکم بتن و 

کاهش نفوذ پذیري و تقویت برخی خواص بتن حاصـــل خواهد 

شد. همچنین مواد کندگیر کننده موجود در فرموالسیون مکمل 

بتن پودري دیرگیر، کنترل زمان گیرش اولیه بتن را در دسـترس 

قرار خواهد داد.

PH8 حدود
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قطع نفوذپذیري و کاهنده آب

افزودنی خمیري روانساز و ضد آب کننده

Microsilica Gel

ژل میکروسیلیس

شرح

ژل میکروسیلیس ماده افزودنی اصالح شده پیشـرفته بر پایه پلی 

کربوکسیالت اتر، متشـکل از پودر میکروسیلیس، ابر روان کننده 

پلی کربوکسـیالت و مواد دافع آب و الیاف پلی پروپیلن می باشد. 

این ماده افزودنی براي ساخت انواع بتن هاي توانمند، نفوذ ناپذیر 

و پر دوام مورد اســتفاده قرار می گیرد. ژل میکروســـیلیس یک 

سوپر پوزوالن است و تأثیـر قابل مالحظه اي در افزایش مقاومت، 

دوام و دیگر خواص بتــن دارد. ژل میکروسیلیس موجب افزایش 

تراکم بتن و همچنین افزایش مقاومت هاي فشـاري، خمشــی و 

کشـشــی بتن خواهد شد. استفاده از ژل میکروسیلیس در طرح 

اختالط بتن موجب خواهد شد تا همزمان دوده سیلیسی و الیاف 

و روانســـاز وارد مخلوط بتنی شود و به این ترتیب ضمن افزایش 

تراکم و کاهش میزان آب مصـــرفی، بســـیاري از مقاومت هاي 

مکانیکی و شیمیائی بتن بهبود یابد. 

خواص و اثرات

کاربردها

مناسب برايساخت بتن هاي پر مقاومت و توانمند

اجراي بتن هاي در معرض سیکل هاي ذوب و انجماد 

مناسب براي اجراي بتن هاي آب بنـد و نفوذ ناپذیر

مناسب براي ساخت بتن هاي در معرض انفجار 
مناسب براي اجراي بتن کف سخت صنعتی و انبار کاال

قابل مصرف در کلیه بتن هاي مسلح و غیر مسلح 

مناسب براي اجراي تونل هاي راه وآب، کانال هاي انتقال آب، 

تصفیه خانه، مخازن 

بتن ریزي در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده 
قرار گرفته است 

ساخت بتن هاي اسکله، پل، عرشه پل، مخازن و سدها 

قابلیت اجراي بتن ریزي هاي حجیم 

دوده سیلیسـی موجود در فرموالسیون تولید ژل میکروسیلیس، 

یک ماده پوزوالنی قدرتمند است که می تواند جایگزین مناسـبی 

براي سـیمان باشــد و عملکردي شــبیه به ســیمان دارد. دوده 

سیلیسـی پس از ترکیب با آب و هیدروکسـید کلســیم، واکنش 

نشــان می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلســـیم سخت، تولید 

میشــود که در سخت شدن بتن و افزایش مقاومت هاي آن تاثیر 

بســـزایی دارد. عالوه بر این پلی کربوکســــیالت اتر موجود در 

فرموالسـیون ژل میکروسـیلیس که نقش روان کننده را بر عهده 

دارد، بر روي ذرات سیمان غشایی تشکیل داده و با ایجاد ممانعت 

فضـایی ناشی از ضخامت الیه جذب شده، از تجمع ذرات سیمان 

در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و بین ذرات ناشــــی از جذب 

ذرات پلیمر با تشـکیل بارهاي همنام، ایجاد نیروي دافعه نموده و 

به این ترتیب بتن را روان می کند. الیاف پلی پـروپیلن موجود در 

سـاختار ژل میکروسـیلیس نیز به نوبه خود موجب بهبود خواص 

مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد.

مکانیزم اثر

کاهش عیار سیمان 15 الی20 درصد

کاهش نسبت آب به سیمان

بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیري

ممانعت از بروز ترك هاي ناشی از تنشهاي حرارتی بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورقهاي فوالدي

افزایش مقاومت سایشی و الکتریکی بتن

ساخت بتنی کامالً خمیري و همگن

افزایش روانی بتن بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده

افزایش مقاومت هاي فشاري و کششی و خمشی

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد 

کاهش نفوذ پذیري در برابر آب، یون کلر و هجوم سولفات

سهولت پمپاژ و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

ممانعت ازآب انداختگی و جداشدگی بتن

ایجاد سطحی کامالً اکسپوز و هموار

کاهش قابل توجه ترك هاي سطحی بتن
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2 – ژل میکروســـــیلیس را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي 
سازنده مخلوط بتنی، به مخلوط افزود . 

1– با کل و یا بخشی از آب اختالط بتن ترکیب نمایید و سپس به 
مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

نکته: توجه شـــود که به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 
دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

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

نکته: پیشـنهــاد می شود در مواردي که فاصله زمانی ساخت و 
بتــن ریزي زیاد اســت ژل میکروســیلیس در دو مرحله به بتن 
افزوده شود. ( یک قسـمت در بچینگ و قســمت بعدي 5 دقیقه 
قبل از بتــن ریزي به تراك میکســر اضافه گردد ) پس از اضـافه 

کردن حدود 2 تا 4 دقیقه مخلوط را بهم بزنید.  

روش مصرف

 میزان مصرف

میزان مصـــــــــرف ژل میکروسیلیس با انجام مطالعات دقیق 

آزمایشـگاهی، نوع مصــالح مصــرفی، نوع سیمان، شرایط آب و 

هوایی و ... مشخص می شود. به طور معمول میزان استفاده از ژل 

میکروسیلیس 5 تا 7 درصد وزن سیمان مصــــرفی است. توجه 

نمایید که براي حصـول مقاومت فشــاري باال و دستیابی به بتنی 

توانمند باید قبل از افزودن ژل میکروسـیلیس10 تا 15 درصـد از 

آب طرح اختالط را کاهش داد. 

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

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

ایمنی استفاده شود.

نگهداري

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+ درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ یا ژله اي 

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

حدود 8 PH
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ژل میکروسیلیس زودگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود:

1 – با کل و یا بخشــی از آب اختالط بتن ترکیب نمایید و سپس 
به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

نکته: مصــرف بیش از حد مجاز ماده افزودنی ژل میکروسیلیس 

زودگیر می تواند گیرش را  از حد نرمال ســریع تر نماید و به این 
ترتیب در فرآیند هیدراسیون خلل ایجاد کرده و در نهایت موجب 

ایجاد ضعف در خواص بتن سخت شده شود.

2 – ژل میکروســــیلیس زودگیر را می توان بعد از افزودن کلیه 
اجزاي سازنده مخلوط بتنی به ترکیب افزود. 

روش مصرف

 میزان مصرف

میزان مصـرف ژل میکروسیلیس زودگیر، با انجام مطالعات دقیق 

آزمایشگاهی مشخص می شود و بسـتگی به شرایط آب و هوایی و 

نوع مصالح مصرفی دارد، ولی به طور معمول میزان استفاده از ژل 

میکروسیلیس زودگیر 5 تا 7 درصد وزن سیمان مصــرفی است. 

توجه نمایید که براي حصـول مقاومت فشـاري باال و دستیابی به 

بتنی توانمند، باید قبل از افزودن ژل میکروسیلیس زودگیر 10 تا 

15 درصد از آب طرح اختالط را کاهش داد.

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شـیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده 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 دماين گهداري: 10+ ا لی 30+  درجه

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

الی 1/35

PH8 حدود
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

روش مصرف

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

ژل میکروسیلیس دیرگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود:

نکته: مصــرف بیش از حد مجاز ماده افزودنی ژل میکروسیلیس 

دیرگیر می تواند میزان دیرگیـري بتن را افـزایش دهد و گیـرش 

بتن را دچار اختالل نماید.              

– این ماده را با کل و یا بخشــــــی از آب اختالط بتن ترکیب   1

نمایید و سپس به مصالح خشک اضافه نموده و میکس نمایید.

– ژل میکروســــیلیس دیرگیر را می توان بعد از افزودن کلیه   2

اجزاي سازنده مخلوط بتنی به طرح مخلوط افزود. 

 میزان مصرف

میزان مصــرف ژل میکروسیلیس دیرگیر با انجام مطالعات دقیق 

آزمایشگاهی مشخص می شود و بستگی به شرایط آب و هوایی و 

نوع مصــالح مصــرفی دارد. به طور معمول میزان استفاده از ژل 

میکروسیلیس دیرگیر 5 تا 7 درصد وزن سیمان مصــرفی است. 

توجه نمایید که براي حصـول مقاومت فشـاري باال و دستیابی به 

بتنی توانمند، باید قبل از افزودن ژل میکروسیلیس دیرگیر10 تا 

15 درصـــد از آب طرح اختالط را کاهش داد. میزان افزودن این 

محصـــول با توجه به شرایط آب و هوایی، زمان کندگیر شدن را 

تغییر خواهد داد. 

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

هنگام کار با هرگونه ماده شــیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

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

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

بهترین دما: 10+  الی 30+ درجه 

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

نور خورشید 

سطل 25 کیلویی

1/30 الی 1/35 3gr/cm

حدود 8 PH
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افزودنی خمیري فوق روانساز و ضد آب کننده

قطع نفوذپذیري و کاهنده قوي آب

Super Microsilica Gel

سوپر ژل میکروسیلیس

M
G
S
-4
0
0

شرح

سوپر ژل میکروسیلیکا ماده افزودنی تقویت شده پیشرفته بر پایه 

پلی کربوکسـیالت اتر، متشــکل از پودر میکروسیلیس، ابر روان 

کننده و مواد دافع آب و الیاف پلی پروپیلن می باشــــد که براي 

ساخت انواع بتن هاي توانمند، نفوذ ناپذیر و پر دوام مورد استفاده 

قرار می گیرد. سوپر ژل میکروسیلیس یک سوپر پوزوالن اسـت و 

تأثیـر قابل مالحظه اي در افـزایش مقاومت، دوام و دیگـر خواص 

بتــن دارد. ســـوپر ژل میکروســـیلیس موجب افزایش خواص 

رئولوژیکی بتن در حالت خمیري و ارتقاء خواص بتن سخت شده 

خواهد شد. افزودن این ماده موجب پر شدن فضاهاي خالی میان 

سنگدانه ها شده و بدین ترتیب تراکم و انسجام بتن افزایش یافته 

و نفوذپذیري کاهش می یابد. در واقع با افزودن ســــــــوپر ژل 

میکروسـیلیکا به طرح اختالط بتن، توأماً پودر میکروســیلیس و 

الیاف پلی پروپیلن و روانسـاز پلی کربوکسـیالت وارد بتن شده و 

موجب ارتقاي بسیاري از خواص مکانیکی بتن خواهد شد. میزان 

مصــرف سوپرژل میکروسیلیس نســبت به ژل میکروسیلیس و 

مکمل بتن کمتر اســـت و با توجه به دوز تعیین شـــده، خواص 

تعیین شده را محق می کند.

دوده سیلیســـــــــــی موجود در فرموالسیون تولید سوپرژل 

میکروسـیلیس، یک ماده پوزوالنی قدرتمند اســت که می تواند 

جایگزین مناسبی براي سیمان باشد و عملکردي شبیه به سیمان 

دارد. دوده سیلیسی پس از ترکیب با آب و هیدروکسید کلسـیم، 

واکنش نشـان می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلســیم سخت 

تولید می کند که در سخت شـدن بتن و افزایش مقاومت هاي آن 

تأثیر بسزایی دارد. عالوه بر این پلی کربوکسـیالت اتر، موجود در 

فرموالسیون سـوپر ژل میکروسـیلیس، که نقش روان کننده را بر 

مکانیزم اثر
خواص و اثرات

کاهش عیار سیمان حدود 10 تا 15 درصد 

کاهش نسبت آب به سیمان  تا 20 درصد

ممانعت از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه هاي بتن 

افزایش مقاومت هاي فشاري و کششی و خمشی

ساخت بتن کامالً خمیري و ایجاد سطحی کامالً اکسپوز

کاهش نفوذ پذیري در برابر آب، یون کلر و هجوم سولفات ها

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد 

 افزایش روانی بتن بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده

افزایش زمان کارپذیري بتن در حالت خمیري

کاربردها

مناسب براي ساخت بتن هاي پر مقاومت و با دوام

مناسب براي اجراي بتن مسلح و غیر مسلح

مناسب براي تولید بتن نفوذناپذیر و ضدآب

مناسب براي ساخت بتن هاي در معرض انفجار

بتن ریزي در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده 

قرار گرفته است 

قابلیت ساخت بتن هاي اسکله، پل، عرشه پل، مخازن و سد ها  

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

مناسبب رايا جرايب تن هاي در معرض سیکل هاي ذوب وا نجماد 

قابلیت تولید و اجرايبتن هاي آب بنـد، تونل هاي راه وآب، 

کانال هاي انتقال آب، تصفیه خانه، مخازن 

مناسب براي اجراي بتن کف سخت صنعتی و انبار کاال

مناسب براي اجراي بتن سازه هاي در معرض سایش 

جبران کسري فیلر و ریز دانه هاي بتن جهت ایجاد بافت خمیري 

بهتر و یکنواخت تر

سهولت پمپاژ بتن و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

سازگاري با انواع سیمان پرتلند 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ  

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

حدود 8 PH

استاندارد

روش مصرف

میزان مصـــرف سوپر ژل میکروسیلیس با انجام مطالعات دقیق 

آزمایشگاهی مشخص می شود ولی به طور معمول میزان استفاده 

از سوپرژل میکروسیلیس 3 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی است. 

توجه نمایید که براي حصـول مقاومت فشـاري باال و دستیابی به 

بتنی توانمند باید قبل از افزودن این ماده 15 تا 20 درصـد از آب 

طرح اختالط را کاهش داد. می توان به اندازه اضــافه شــدن این 

محصول به خمیر بتن، از میزان سیمان مصـرفی کاست. مصـرف 

بیش از حد مجاز سوپر ژل میکروسـیلیس می تواند روانی را بیش 

از حد افزایش دهد و مشکالتی را براي بتن ایجاد نماید. پیشـنهاد 

می شود در زمان افزودن سوپر ژل میکروسیلیس به بتن نســبت 

آب به سیمان 0/4 در نظر گرفته شود. 

ایمنی

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شــیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده شود.

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

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

بهترین دماي نگهداري : 10+  الی 30+ درجه

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

نور خورشید 

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

عهده دارد ، بر روي ذرات سیمان غشـــایی تشـــکیل می دهد و 

ممانعت فضـایی ناشی از ضخامت الیه جذب شده، از تجمع ذرات 

سـیمان در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و بین ذرات ناشـی از 

جذب ذرات پلیمر با تشـــکیل بارهاي همنام، ایجاد نیروي دافعه 

نموده و به این ترتیب بتن را روان مـی کند. الیاف پلـی پـروپیلن 

موجود در ساختار سوپرژل میکروسیلیس نیز به نوبه خود موجب 

بهبود خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد.   

سوپر ژل میکروسیلیس را به دو طریق می توان به مخلوط افزود:

1- این ماده افزودنی را با کل و یا بخشی از آب اختالط بتن ترکیب 

نموده و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

2- سوپر ژل میکروسیلیس را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي 

سازنده مخلوط بتنی به اختالط افزود. 

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

نکته : پیشــــنهــاد می شود در مواردي که فاصله زمانی ساخت و 

بتــن ریزي زیادا ســـت، ژل میکروســـیلیس در دو مرحـله مورد 

ب چینگ هنگام ساختنب تن و  استفاده قرارگیرد ( یک قســــمت در

ا ضافه  ب تــن ریزيب ه تراك میکســر قسـمتب عدي 5 دقیقه قبلا ز

ب همب زنید.   گردد ) پسا زا ضـافه کردن، حدود 2 تا 4 دقیقه مخلوط را

 میزان مصرف
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ یا ژله اي 

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

حدود 8 PH

استاندارد

 میزان مصرف

میزان مصــرف سوپر ژل میکروسیلیس زودگیر با  انجام مطالعات 

دقیق آزمایشـــگاهی مشـــخص می شود. به طور معمول میزان 

اسـتفاده از سـوپرژل میکروســیلیس زودگیر 3 تا 5 درصــد وزن 

سیمان مصـــرفی است. توجه نمایید که براي حصـــول مقاومت 

فشاري باال و دستیابی به بتنی توانمند، باید قبل از افزودن این ماده 

10 تا 15 درصد از آب طرح اختالط بتن را کاهش داد. مصـــــرف 

بیش از حد مجاز سوپر ژل میکروسـیلیس زودگیر، می تواند روانی 

را بیش از حد افزایش دهد و مشــــکالتی را براي بتن ایجاد نماید. 

پیشنهاد می شود در زمان افزودن سوپر ژل میکروسیلیس زودگیر 

به بتن، نســبت آب به سیمان 0/4 در نظر گرفته شود. پیشــنهاد 

میشــود بیشــتر از حد مجاز، این ماده به بتن افزوده نشــود زیرا 

سرعت هیدراسیون بتن را بیشـــتر از حد نرمال باال برده و خواص 

نهایی بتن دچار ضعف خواهد شد .

ب ه دو طریق می توانب هب تنا فزود:  سوپر ژل میکروسیلیس زودگیر را

2- ســوپر ژل میکروســیلیس زودگیر را می توان بعد از افزودن 
کلیه اجزاي سازنده مخلوط بتنی به طرح اختالط افزود.

1- با کل و یا بخشی از آب اختالط بتن ترکیب نمایید و سپس به 
مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

نکته : توجه شـــود که به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 
دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

روش مصرف

ایمنی

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

هنگام کار با هرگونه ماده شــیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

بهترین دماين گهداري:  10+ ا لی 30+  درجه

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

نور خورشید

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

نیز به نوبه خود موجب بهبود خواص مکانیکی و سایشـــــی بتن 

خواهد شد. مواد زودگیر کننده موجود در فرموالسیون سـوپر ژل 

میکروســیلیس زودگیر موجب افزایش ســرعت هیدراســـیون 

سیمان شده و زمان گیرش اولیه بتن را کوتاهتر می کند. 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

نداردیون کلر 

حدود 8 PH

استاندارد

 میزان مصرف

میزان مصــرف سوپر ژل میکروسیلیس دیرگیر با انجام مطالعات 

دقیق آزمایشـگاهی مشـخص می شود ولی به طور معمول میزان 

اسـتفاده از سـوپرژل میکروسـیلیس دیرگیر 3 تا 5 درصــد وزن 

سیمان مصــرفی است. توجه نمایید که براي حصـــول مقاومت 

فشـــاري باال و دستیابی به بتنی توانمند، باید قبل از افزودن این 

ماده 10 تا 15 درصد از آب طرح اختالط را کاهش داد. مصـــرف 

بیش از حد مجاز سوپر ژل میکروسیلیس دیرگیر، می تواند روانی 

را بیش از حد افزایش دهد و مشــکالتی را براي بتن ایجاد نماید. 

پیشــــــنهاد می شود در زمان افزودن سوپر ژل میکروسیلیس 

دیرگیر به بتن نســــــبت آب به سیمان 0/4در نظر گرفته شود. 

پیشــــــنهاد می شود بیشـــــــتر از حد مجاز ماده سوپر ژل 

میکروسیلیس دیرگیر به بتن افزوده نشــــــــــود، زیرا سرعت 

هیدراســــیون بتن را کاهش داده و گیرش بتن را دچار تاخیر و 

مشکل خواهد نمود.

2-  سـوپر ژل میکروســیلیس دیرگیر را می توان بعد از افزودن 
کلیه اجزاي سازنده مخلوط بتنی به طرح اختالط افزود.

سوپر ژل میکروسیلیس دیرگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود:
1-  این ماده را با کل و یا بخشــــــی از آب اختالط بتن ترکیب 

نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

نکته: توجه شــــود که به ازاي هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 
دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

روش مصرف

ایمنی

هنگام کار با هرگونه ماده شــیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده شود.

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

بهترین دماين گهداري:  10+ ا لی 30+  درجه

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

نور خورشید

سـیمان در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و بین ذرات ناشــی از 

جذب ذرات پلیمر با تشـــکیل بارهاي همنام، ایجاد نیروي دافعه 

نموده و به این تـرتیب بتن را روان مـی کند. الیاف پلـی پـروپیلن 

موجود در ساختار سوپرژل میکروسیلیس دیرگیر نیز به نوبه خود 

موجب بهبود خواص مکانیکی و سایشــــی بتن خواهد شد. مواد 

دیرگیر کننده موجود در فرموالســـیون این ماده افزودنی، امکان 

کنترل گیرش بتن را در سنین اولیه ممکن می سازد. 
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افزودنی خمیري ابر روانساز و ضد آب کننده

قطع نفوذپذیري و کاهنده شدید آب

Power Microsilica Gel

پاور ژل میکروسیلیس

P
G
S
4
0
0

پاور ژل میکروسیلیس محصـــولی توانمند و پیشـــرفته ترین و 

قدرتمندترین محصــــول در میان فرآورده هاي سوپر پوزوالنی 

میکروسیلیس است. این ماده با بنیان اصلی پلی کربوکسیالت اتر 

و دوده سیلیســی به عنوان ارکان اصلی و مکمل هاي دیگر مانند 

فیلرها، مواد آب بند کننده و الیاف پلـی پـروپیلن فـرموله و تولید 

شده است. پاور ژل میکروسیلیس، میزان مصــــــــرف کمتر و 

کاهندگی آب شدیدتر نســـــــــــــبت به سایر فرآورده هاي 

میکروسیلیسی دارد. با افزودن این ماده، با حصـول روانی مطلوب 

و افزایش اســـــالمپ، خواص رئولوژیکی بتن در حالت خمیري 

ارتقاء خواهد یافت و در نهایت بتن پس از سخت شدن نیز خواص 

مکانیکی و الکتریکی مطلوبتري خواهد داشت. قدرت روانی باالتر 

پاور ژل میکروسیلیس موجب جریان یافتن بهتر دوده سیلیسی و 

کاتالیزورها و مواد دافع آب موجود در محصــول، روي خمیر بتن 

شده و بافت خمیري همگن و بهتري تشـکیل خواهد داد که پس 

از سخت شدن تراکم و انسجام باالیی داشته و نفوذ ناپذیر خواهد 

بود. 

شرح

خواص و اثرات

کاهش عیار سیمان حدود 15 تا 20 درصد 

افزایش زمان کارپذیري بتن در حالت خمیري

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد 

کاهش نفوذ پذیري در برابر آب، یون کلر و هجوم سولفات ها 

ساخت بتنی کامالً خمیري و ایجاد سطح کامالً اکسپوز 

افزایش روانی بتن بدون نیاز به افزودن فوق روان کننده مجدد

کاهش نسبت آب به سیمان تا 25 درصد

اقتصادي بودن مصرف محصول با توجه به دوز مصرف پایین

ممانعت از بروز احتمال ایجاد ترك در بتن

ممانعت از آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه هاي بتن 

افزایش مقاومت هاي فشاري و کششی و خمشی

کاهش آسیب هاي ناشیا ز عدم کیورینگ بتن در ساعاتا ولیه

سهولت پمپاژ بتن و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

جبران کسري فیلر و ریز دانه ها جهتا یجاد بافت خمیري بهتر

سازگاري با انواع سیمان پرتلند 

کاربردها

مناسبب رايا جرايب تن هاي در معرض سیکل هاي ذوب وا نجماد 

ساخت بتن هاي اسکله، پل، عرشه پل، مخازن و سد ها  

مناسب براي اجراي بتن کف سخت صنعتی و انبار کاال

مناسب براي اجراي بتن مسلح و غیر مسلح

ساخت بتن هاي پر مقاومت و با دوام

مناسب براي بتن ریزي هاي حجیم

مناسب براي تولید بتن نفوذ ناپذیر و ضد آب

اجراي بتن هاي مقاوم در معرض بارهاي دینامیکی شدید

مناسب براي بتن ریزي نقاط با تراکم آرماتور باال

قابلیت تولیدب تن پر مقاومت در مواقعی که کاهشا بعاداِ لمان هاي 

سازها ي مدنظرا ست.

مناسب براي سازه هاي در معرض سایش و خراش

قابلیت ساخت و اجراي بتن هاي آب بنـد، تونل هاي راه وآب، 

کانال هاي انتقال آب، تصفیه خانه، مخازن 

مناسب براي ساخت بتن هاي در معرض انفجار

بتن ریزي در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده قرار 

گرفتها ست. 

دوده سیلیســــــــــــی موجود در فرموالسیون تولید پاور ژل 

میکروسـیلیس، یک ماده پوزوالنی قدرتمند اســت که می تواند 

جایگزین مناسبی براي سیمان باشد و عملکردي شبیه به سیمان 

دارد. دوده سیلیسی پس از ترکیب با آب و هیدروکسید کلسـیم، 

واکنش نشـان می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلســیم سخت 

مکانیزم اثر
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تولید می کندکه در سخت شـدن بتن و افزایش مقاومت آن تاثیر 

بســـزایی دارد. عالوه بر این پلی کربوکســــیالت اتر موجود در 

فرموالسـیون پاور ژل میکروســیلیس که نقش روان کننده را بر 

عهده دارد، بر روي ذرات سیمان غشـــایی تشـــکیل می دهد و 

ممانعت فضـایی ناشی از ضخامت الیه جذب شده، از تجمع ذرات 

سـیمان در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و بین ذرات ناشـی از 

جذب ذرات پلیمر با تشــکیل بارهاي همنام، ایجاد نیروي دافعه 

نموده و به این ترتیب بتن را روان مـی کند. الیاف پلـی پـروپیلن 

موجود در سـاختار پاور ژل میکروســیلیس، به نوبه خود موجب 

بهبود خواص مکانیکی و سایشی بتن خواهد شد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

3gr/cm 1/30 الی 1/35

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

ندارد

حدود 8 PH

استاندارد

روش مصرف

1- این محصـول را می توان با کل و یا بخشــی از آب اختالط بتن 

ترکیب نموده و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

پاور ژل میکروسیلیس را به دو طریق می توان به بتن افزود:

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

2-  پاور ژل میکروسـیلیس را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي 

سازنده مخلوط بتنی به اختالط افزود. 

نکته: پیشــنهــاد می شود در مواردي که فاصله زمانی ساخت و 

بتــن ریزي زیاد اســت این ماده در دو مرحـله مورد اســـتفاده 

قرارگیرد ( یک قسمت در بچینگ و قسمت بعدي 5 دقیقه قبل از 

بتــن ریزي به تراك میکســر اضافه گردد ) پس از اضـافه کردن 

حدود 2 تا 4 دقیقه مخلوط را بهم بزنید.   

 میزان مصرف

ا نجام مطالعات دقیق  میزان مصــــــرف پاور ژل میکروسیلیسب ا 

ا ز  آزمایشگاهی مشخص می شود ولیب ه طور معمول میزانا ستفاده

پاور ژل میکروسیلیس 1 تا 3  درصد وزن سیمان مصــــرفیا ست. 

توجهن مایید کهب راي حصول مقاومت فشاريب اال و دستیابیب هب تنی 

ب اید قبلا زا فزودنا ین ماده 20 تا 25 درصــــدا ز آب طرح  توانمند،

ا فــزودنــی  ا فـزودن ماده ا ندازه . مـی توانب ه اختالط را کاهش داد

پاورژل میکروسیلیسا ز سیمان مصـرفی مخلوطب تنی کاهش داد. 

مصـــرفب یشا ز حد مجاز پاور ژل میکروسیلیس می تواند روانی را 

ا زن ظر گیرش و خواصب راي  بیشا ز حدا فزایش دهد و مشـکالتی را 

ن ماید. پیشـــــــنهاد می شود در زمانا فزودن پاور ژل  ا یجاد بتن،

میکروسیلیسب هب تنن سبت آبب ه سیمان 0/4 درن ظر گرفته شود.

ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

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

شیرین فراوان شسته شود.

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

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

ایمنی استفاده شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماين گهداري:  10+ ا لی 30+  درجه ASTMC – 494TYPEF

BS1881 – 122 – 8

BS EN12390
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بسته بندي                            

دوده سیلیســــــــــــی موجود در فرموالسیون تولید پاور ژل 

میکروســیلیس زودگیر، یک ماده پوزوالنی قدرتمند اســـت که 

میتواند جایگزین مناسبی براي سیمان باشد و عملکردي شبیه به 

سیمان دارد. دوده سیلیسـی پس از ترکیب با آب و هیدروکسـید 

کلسیم، واکنش نشـان می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلسـیم 

سـخت تولید می کندکه در سـخت شـدن بتن و افزایش مقاومت  

آن تأثیر بسـزایی دارد. عالوه بر این پلی کربوکسـیالت اتر موجود 

در فرموالســیون پاور ژل میکروســیلیس زودگیر که نقش روان 

کننده را بر عهده دارد، بر روي ذرات سیمان غشــایی تشـــکیل 

میدهد و ممانعت فضــــایی ناشی از ضخامت الیه جذب شده، از 

تجمع ذرات ســــیمان در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و بین 

ذرات ناشی از جذب ذرات پلیمر و تشــکیل بارهاي همنام، ایجاد 

نیـروي دافعه نموده و به این تـرتیب بتن را روان مــی کند. الیاف 

پلی پروپیلن موجود در ساختار پاور ژل میکروسیلیس زودگیر، به 

نوبه خود موجب بهبود خواص مکانیکی و سایشــــی بتن خواهد 

شد. مواد زودگیر کننده موجود نیز موجب تســـــریع در فرآیند 

هیدراسیون و گیرش سیمان شده و دستیابی به مقاومت فشـاري 

زودرس را ممکن می کند.

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

3gr/cm 1/30 الی 1/35

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

ندارد

حدود 8 PH

استاندارد

روش مصرف

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

1- این محصـول را با کل و یا بخشــی از آب اختالط بتن ترکیب 

نموده و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

پاور ژل میکروسیلیس زودگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود:

2- پاور ژل میکروسـیلیس زودگیر را می توان بعد از افزودن کلیه 

اجزاي سازنده مخلوط بتنی افزود.

نکته: مصــرف بیش از حد مجاز این ماده می تواند زودگیر شدن 

بتن را بیش از حد مجاز باال ببــرد و در خواص نهایــی بتن ایجاد 

ضعف نماید.

 میزان مصرف

میزان مصـــرف پاور ژل میکروسیلیس زودگیر با انجام مطالعات 

دقیق آزمایشـگاهی مشـخص می شود ولی به طور معمول میزان 

اسـتفاده از پاور ژل میکروســیلیس زودگیر، 1 تا 3 درصــد وزن 

سیمان مصــرفی است. توجه نمایید که براي حصـــول مقاومت 

فشـــاري باال و دستیابی به بتنی توانمند، باید قبل از افزودن این 

ماده 20 تا 25 درصـد از آب طرح اختالط را کاهش داد. می توان 

به اندازه افزودن ماده افزودنی پاورژل میکروســیلیس زودگیر، از 

سیمان مصــرفی مخلوط بتنی کاهش داد. مصــرف بیش از حد 

مجاز این ماده می تواند زمان گیرش را بیش از حد نرمال باال برده 

و ضعف هایی را در بتن سخت شده ایجاد نماید. 

ایمنی

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشـــم فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شــیمیایی از ماســک، دســتکش و 

عینک ایمنی استفاده شود.

نگهداري

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

بهترین دماين گهداري:  10+ ا لی 30+  درجه

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

نور خورشید
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بسته بندي                            

مکانیزم اثر

دوده سیلیســــــــــــی موجود در فرموالسیون تولید پاور ژل 

میکروســیلیس دیرگیر، یک ماده پوزوالنی قدرتمند اســـت که 

میتواند جایگزین مناسبی براي سیمان باشد و عملکردي شبیه به 

سیمان دارد. دوده سیلیسـی پس از ترکیب با آب و هیدروکسـید 

کلسـیم واکنش نشـان می دهد و بدین ترتیب سیلیکات کلسـیم 

سخت تولید می شود که در سـخت شـدن بتن و افزایش مقاومت  

آن تاثیر بسـزایی دارد. عالوه بر این پلی کربوکسـیالت اتر موجود 

در فرموالســیون پاور ژل میکروســیلیس دیرگیر که نقش روان 

کننده را بر عهده دارد، بر روي ذرات سیمان غشــایی تشـــکیل 

میدهد و با ایجاد ممانعت فضــــایی ناشی از ضخامت الیه جذب 

شده، از تجمع ذرات سیمان در کنار یکدیگر جلوگیري می کند و 

بین ذرات ناشی از جذب ذرات پلیمر و تشـــکیل بارهاي همنام، 

ایجاد نیـروي دافعه نموده و به این تـرتیب بتن را روان مـی کند. 

الیاف پلی پروپیلن موجود در ســــــاختار این ماده، به نوبه خود 

موجب بهبود خواص مکانیکی و سایشــــی بتن خواهد شد. مواد 

کندگیر کننده نیز ، تاخیر در گیرش اولیه و کنتـرل گیـرش را در 

شرایط آب و هوایی گرم ممکن می نماید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

3gr/cm 1/30 الی 1/35

دوغاب غلیظ 

خاکستري تیره

ندارد

حدود 8 PH

 میزان مصرف

میزان مصـــرف پاور ژل میکروسیلیس دیرگیر با انجام مطالعات 

دقیق آزمایشگاهی مشـخص می شود، ولی به طور معمول میزان 

اســتفاده از پاور ژل میکروســیلیس دیرگیر 1 تا 3 درصــد وزن 

سیمان مصــرفی است. توجه نمایید که براي حصـــول مقاومت 

فشـــاري باال و دستیابی به بتنی توانمند، باید قبل از افزودن این 

ماده 20 تا 25 درصـد از آب طرح اختالط را کاهش داد. می توان 

به اندازه افزودن ماده افزودنی پاورژل میکروســیلیس دیرگیر، از 

سیمان مصرفی مخلوط بتنی کاهش داد. 

نکته: پیشـــنهــاد می شود در مواردي که فاصله زمانی ساخت و 

بتــن ریزي زیاد اســـت این ماده در دو مرحـله مورد اســــتفاده 

قرارگیرد ( یک قسمت در بچینگ و قسـمت بعدي 5 دقیقه قبل از 

بتــن ریزي به تراك میکســـر اضافه گردد ) پس از اضـافه کردن 

حدود 2 تا 4 دقیقه مخلوط را بهم بزنید.   

ایمنی

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

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

هنگام کار با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش وعینک 

ایمنی استفاده شود.

روش مصرف

1- این محصـول را  با کل و یا بخشـی از آب اختالط بتن ترکیب 

نموده  و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

2-  پاور ژل میکروسیلیس دیرگیر را می توان بعد از افزودن کلیه 

اجزاي سازنده به مخلوط بتنی به طرح اختالط  افزود.

پاور ژل میکروسیلیس دیرگیر را ب ه دو طریق میت وانب ه مخلوطا فزود: 

نکته: مصــرف بیش از حد مجاز این ماده می تواند گیرش بتن را 

دیرگیر تر از حد مجاز نموده و خواص نهایی بتن را دچار ضـــعف 

جدي نماید.

نگهداري

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماين گهداري: 10+ ا لی 30+  درجه استاندارد
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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
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مکانیزم اثر

کاربردها

خواص و اثرات

شرح

افزودنی خمیري ضد آب کننده قدرتمند بتن

بر پایه میکروسیلیس و رزین هاي کوپلیمر

 Microsilica Acryla Gel

آکریال ژل میکروسیلیس

S
G
W
4
6
0

ا فزودنیا صالح شده پیشـــــــــــرفتهب ر پایه پلی  آکریالژل ماده

کربوکســــــیالتا تر و مواد آبب ند کننده، متشــــــکلا ز پودر 

ا لیاف پلی پروپیلن  ا بر روان کننده و مواد دافع آب و میکروسـیلیس،

ا فزودنیب راي آبب ندي قطعی  میب اشـــــد که قدرتمندترین ماده

ا ین محصــــولب راي ساختا نواعب تن هاي  جســـمب تن میب اشد.

ن فوذن ا پذیر و پر دوام موردا ستفاده قرار می گیرد. آکریالژل  توانمند،

ا فزایش  یک ســـوپر پوزوالنا ســــت و تأثیـر قابل مالحظها ي در

مقاومت، دوام و دیگـر خواصب تــن دارد. آکـریالژل عالوهب ـرا رتقاء 

خواص معمولن ســــــــبتب ه سایر فرآورده هاي میکروسیلیس، 

ب االب رده وب ها ین  چسـبندگی ذرات تشــکیل دهنده مخلوطب تنی را

ب تنن فوذ  ا فزایش یافته و ترتیبا نســــجام و تراکمب تن سخت شده

ناپذیر تر خواهد شد. وجود رزین هاي کوپلیمر در ساختار آکریکاژل 

ا فزایش  ن تیجه موجبا فزایش چســــبندگی ذراتب ه یکدیگر و در

انسجام و کاهشن فوذناپذیريب تن می شود. 

بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیري

ممانعت از بروز ترك هاي ناشی از تنشهاي حرارتی بتن

ساخت بتنی کامالً خمیري و ایجاد سطحی کامالً  اکسپوز 

افزایش زمان کارپذیري بتن در حالت خمیري

سهولت پمپاژ و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي

کاهش قابل توجه ترك هاي سطحی بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورقهاي فوالدي 

ممانعت ازآب انداختگی و جداشدگی بتن 

افزایش مقاومت هاي فشاري و کششی و خمشی

کاهش عیار سیمان 10 الی 15 درصد

افزایش مقاومت سایشی و الکتریکی بتن

افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل هاي ذوب و انجماد 

قطع نفوذ پذیري در برابر آب، یون کلر و هجوم سولفات ها

اجراي بتن هاي در معرض سیکل هاي ذوب و انجماد 

ساخت بتن هاي اسکله، پل، عرشه پل، مخازن و سد ها 

مناسب براي ساخت بتن هاي پر مقاومت و توانمند

بتن ریزي در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده 

قرار گرفته است 

مناسب براي ضد آب نمودن بتن آماده 

مناسب براي اجراي بتن کف سخت صنعتی و انبار کاال

مناسبب رايا جرايب تن هاي آبب ند،ت ونل هاي راه وآب، کانال هاي 

انتقال آب، ت صفیه خانه،  مخازن 

قابل مصرف در کلیه بتن هاي مسلح و غیر مسلح 

قابلیت باال بردن کیفیت اِلمان هاي بتنی سازه

دوده سیلیسـی موجود در فرموالسیون تولید آکریال ژل، یک ماده 

پوزوالنی قدرتمند اســت که می تواند جایگزین مناســـبی براي 

سیمان باشد و عملکردي شبیه به سیمان دارد. دوده سیلیســـی 

پس از ترکیب با آب و هیدروکسید کلسیم، واکنش نشان می دهد 

و بدین ترتیب سیلیکات کلســـــیم سخت تولید می شود که در 

سخت شدن بتن و افزایش مقاومت هاي آن تأثیر بســـزایی دارد. 

عالوه بر این پلی کربوکســــــــیالت اتر موجود در فرموالسیون 

آکـریالژل که نقش روان کننده را بــر عهده دارد، بــر روي ذرات 

سیمان غشــایی تشــکیل می دهد و ممانعت فضـــایی ناشی از 

ضخامت الیه جذب شده، از تجمع ذرات سـیمان در کنار یکدیگر 

جلوگیري می کند و بین ذرات ناشــــــی از جذب ذرات پلیمر با 

تشــکیل بارهاي همنام، ایجاد نیروي دافعه نموده و به این ترتیب 

بتن را روان می کند. الیاف پلی پروپیلن موجود در ســـــــاختار 

آکــریالژل، نیــز به نوبه خود موجب بهبود خواص مکانیکـــی و 

سایشـــــی بتن خواهد شد. عالوه بر آن مواد دافع آب موجود در 

فرموالسیون آکریال ژل ضمن ایجاد چسبندگی بیشـتر بین ذرات 
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

3gr/cm 1/30 الی 1/35

دوغاب غلیظ 

خاکستري 

ندارد

استاندارد

روش مصرف

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

آکریال ژل را به دو طریق می توان به بتن افزود:

2- آکریال ژل را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي ســــــازنده 

مخلوط بتنی به ترکیب افزود.

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

و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

نکته: پیشــنهــاد می شود در مواردي که فاصله زمانی ساخت و 

بتــن ریزي زیاد اســت، آکریالژل در دو مرحـله مورد اســتفاده 

قرارگیرد ( یک قسمت در بچینگ و قسمت بعدي 5 دقیقه قبل از 

بتــن ریزي به تراك میکســر اضافه گردد ) پس از اضـافه کردن 

حدود 2 تا 4 دقیقه مخلوط را بهم بزنید.  

 میزان مصرف

میزان مصـــرف آکریال ژل میکروسیلیس با انجام مطالعات دقیق 

آزمایشـــگاهی و در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و مصــــالح 

مصـرفی مشـخص می شود ولی به طور معمول میزان استفاده از 

آکریال ژل  5 تا 7 درصد وزن سیمان مصرفی است. 

ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیســـــــت 

نمیباشد.

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

ایمنی استفاده شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

PH8 حدود

مخلوط در حالت خمیري، تراکم و انسجام و در نهایت نفوذ ناپذیر 

بودن بتن سخت شده را در پی خواهد داشت.
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/30 الی 1/35وزن مخصوص 3gr/cm

دوغاب غلیظ یا ژله اي 

خاکستري تیره

کمتر از 3 دقیقهزمان گیرش اولیه 

حدود 8 PH

نداردیون کلر 

استاندارد

روش مصرف

ژل ضد یخ بتن را به دو طریق می توان به بتن افزود:

1-  این محصـول را با کل و یا بخشـی از آب اختالط بتن ترکیب 

نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.

2-  ژل ضد یخ بتن را می توان بعد از افزودن کلیه اجزاي سازنده 

مخلوط بتنی به طرح اختالط افزود. 

نکته: در نظر داشته باشید که استفاده صـرف از ژل ضـد یخ بتن، 

نمی تواند این انتظار را ایجاد کند که بتن یخ نـزند. این ماده فقط 

در فرآیند هیدراسیون تأثیر گذاشته و گیرش را سریعتر می کند. 

پس از اتمام بتن ریزي باید اصـــول کیورینگ و نگهداري از بتن 

تازه در شرایط آب و هواي سرد رعایت شود.

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

دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.

 میزان مصرف

میزان مصرف ژل ضد یخ بتن با انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی 

مشــخص می شود، ولی به طور معمول میزان استفاده از ژل ضد 

یخ بتن 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصــرفی است. توجه نمایید که 

براي حصول مقاومت فشـاري باال و دستیابی به بتنی توانمند باید 

قبل از افزودن ژل ضد یخ بتن 10 تا 15 درصد از آب طرح اختالط 

را کاهش داد. میزان افـزودن این ماده به مخلوط بتنـی با توجه به   

برودت هواي محیطی، در میزان زودگیري تاثیر بسزایی دارد.

ایمنی

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. 

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

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

شیرین فراوان شسته شود.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 25 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی30+ درجه


