ﻣﺷﺧﺻﺎت:

ﻣﺻﺎرف:

ﻧوﻋﯽ اﻓزودﻧﯽ اﺻﺎح ﺷده ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
از ذرات رﯾز و ﺳﺑﮏ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯾت ﺟذب آب ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر و آب ﺑﻧد
ﻧﻣودن ﺑﺗن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑدﯾن
ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗن اﯾن ﻣﺣﺻول روان
ﺷدﮔﯽ ﺑﺗن اﻓزاﯾش و ﺑﮫ ﺗﺑﻊ آن ﻣﯽ ﺗوان از ﺑﺗﻧﯽ ﺑﺎ
ﻧﺳﺑت آب ﺑﮫ ﺳﯾﻣﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﺗر ﺑﮭره ﺑرد .ﻋﻼوه ﺑر
اﯾن ﻣوﺿوع،واﮐﻧش ھﺎی ﭘوزوﻻﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده
ﺗوﺳط  sio2ﻓراوان ﻣوﺟود در ﭘودر ﻣﯾﮑروﺳﯾﻠﯾس
ﺑﺎ ﻣﺣﺻوﻻت ھﯾدراﺗﮫ ﺳﯾﻣﺎن)ھﯾدروﮐﺳﯾد ﮐﻠﺳﯾم(
و ﺑوﺟود آوردن ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﯾﻠﯾﮑﺎت ﮐﻠﺳﯾم
ھﯾدرات ) (C-S-Hﻣوﺟﺑﺎت رﯾز ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣﺗراﮐن
ﺗر وﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر ﺗر ﺑﺗن را ﻓراھم ﻣﯽ آورد .در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوارد ﻓوق اﻟذﮐر ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﺷﺎری ،ﮐﺷﺷﯽ و ﺧﻣﺷﯽ ﺑﺗن و ﻧﯾزﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎھش
ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ،ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﯾون ھﺎی ﮐﻠر و
ﺳوﻟﻔﺎت اﻓزاﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﺎھد
اﻓزاﯾش ﺧواص ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﺗن از ﻗﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت
ﻓﺷﺎری ،ﮐﺷﺷﯽ و ﺧﻣﺷﯽ ﺧواھﯾم ﺑود.

•ﺳﺎﺧت ﺑﺗن ﺳﺎزه ھﺎی آﺑﺑﻧد ) ﻣﺧﺎزن ،ﺳد ھﺎ،
ﺳﺎزه ھﺎی درﯾﺎﯾﯾف ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و (...
•ﺑﺗن ﮐف ﺳﺧت ﺻﻧﻌﺗﯽ
•ﺑﺗن ھﺎی ﻧﻔوذ ﻧﺎﭘذﯾر
•ﺳﺎﺧت ﺑﺗن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻻ ﺟﮭﺎت ﮐﺎھش اﺑﻌﺎد
ﺳﺎزه
•ﺑﺗن ھﺎی ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ
•ﺳﺎﺧت ﺑﺗن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﺣداﻗل ھداﯾت
اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷد
•ﺑﺗن ھﺎی در ﻣﻌرض ﻣﺣﯾط ھﺎی ﺧورﻧده )ﯾون
ﮐﻠر و ﺳوﻟﻔﺎت(

ﻣزاﯾﺎ:
•ﮐﺎھش ﻋﯾﺎر ﺳﯾﻣﺎن
•اﻓزاﯾش ﻣﻘﺎوﻣت ﺳﺎﯾش ﺑﺗن
•ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﺑﮭداﺷت ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
•اﻓزاﯾش ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺗن ﺑدون آب اﻧداﺧﺗﮕﯽ و
ﺟداﺷدﮔﯽ
•اﻓزاﯾش دوام و ﭘﺎﯾداری ﺑﺗن
•ﺑﮭﺑود ﺧواص رﺋوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﺗن
•اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت ﭘﻣﭘﺎژ ﺑﺗن
•ﮐﺎھش ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﺑﺗن
•ﮐﺎھش ﺧﯾزش و اﻧﻘﺑﺎض ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺷﮏ ﺷدن

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ
ﺣﺎﻟت ﻓﯾزﯾﮑﯽ

دوﻏﺎب ﻓﻠﯾظ

رﻧﮓ

ﺧﺎﮐﺳﺗری

وزن ﻣﺧﺻوص
gr/cm3

0.05± 1.40

ﯾون ﮐﻠر

ﮐﻣﺗر از ﺣداﮐﺛر
اﺳﺗﺎﻧدارد

ﻣﯾزان ﮐﻠر

ﻧدارد

ph

1±8

دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﻣﺻرف
اﯾن ﻣﺣﺻول را ھم ﻣﯽ ﺗوان در ﺑﭼﯾﻧﮓ و ھم در
ﺗراک ﻣﯾﮑﺳر ﺑﮫ اﺟزای ﺑﺗن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد .ﺑرای
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﺑﮭﺗر ﻧﺧﺻت ﻣﺣﺗوﯾﺎت ظرف را
ﮐﺎﻣﻼ ھﻣزده ﺗﺎ ﻣﺣﺻول اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ ﺷود در ﻣواردی ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯾﺎن ﻣﺣل ﺳﺎﺧت ﺑﺗن و ﻣﺣل ﺑﺗن رﯾزی زﯾﺎد
اﺳت ،در دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد،
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ﯾﮏ ﻗﺳﻣت در ﺑﭼﯾﻧﮓ و ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی دو دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد
از ﺑﺗن رﯾزی ﺑﮫ ﺗراک ﻣﯾﮑﺳر اﺿﺎﻓﮫ ﮔردد.

در ﺳطل ھﺎی  25ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

ﻣﯾزان ﻣﺻرف:

ﻧﮕﮭداری:

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی:

ﻣﻘدار ﻣﺻرف ﺑﯾن  5ﺗﺎ  10درﺻد وزن ﺳﯾﻣﺎن
ﻣﺻرﻓﯽ اﺳت .ﻣﯾزان ﻣﺻرف دﻗﯾﻖ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف آب و ھواﯾﯽ و ﻧوع ﺷن و ﻣﺎﺳﮫ و
ﺳﯾﻣﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ھﺎی
ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد.

در ظروف اوﻟﯾﮫ و ﺑﮫ دور از ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧور
ﺧورﺷﯾد و در دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑﯾن  10ﺗﺎ  30درﯾﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻧﮕﮭداری ﮔردد.
ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺻرف ﺗﺎ  12ﻣﺎه ﮔس از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟﯾد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﻼﻣپ ﺑﺎﻻ ھﻣراه ﺑﺎ ژل ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد از روان ﮐﻧﻧده  plastipas LD21اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎﺋﯾد.
اﺳﺗﺎﻧدارد:
اﺳﺗﺎﻧدارد ھﺎی:
ASTM C494Type F
ASTM C1240-05

ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ:
در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻣﺎده ﺳﻌﯽ ﺷود از ﺗﻣﺎس
ﺑﺎ ﭘوﺳت و ﭼﺷم ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ﺑﮭﺗر اﺳت در ﺣﯾن اﺟرا از دﺳﺗﮑش و ﻋﯾﻧﮏ
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .در ﺻورت ﺗﻣﺎس ،ﺑﺎ ﻣﻘدار ﻓراواﻧﯽ
آب ﺷﺳﺷو داده و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ
ﻣراﺟﮫ ﺷود.
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