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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


