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افزودنی خمیري ابر روانساز و ضد آب کننده

قطع نفوذپذیري و کاهنده شدید آب

Power Microsilica Gel

پاور ژل میکروسیلیس
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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


