
  

 

 برگه اطالعات فني

 2016/21ويرايش: 

 4ص  453شماره شناسه:  

Class APC5RRB Gel 
 

 26703959-26700427-26700215تلفن:        1947933751ستي:كدپ    دوم، واحد 10، پالك سومآدرس: خيابان پاسداران، دشتستان 

 22870119فکس:

 

 APC5RRB  

 

 بر پایه پلي كربوكسيالتميکروسيليس ژل 
 

 

   : شرح

 

های فشاری ، کششی  که نياز به روانی باال و ارتقاء مشهود مقاومت یيها در بتن APC5RRB س کالسيليکروسيژل م

  می گرددهای پالستيک توصيه  و کاهش نفوذ پذيری بتن مد نظر است با کنترل ترکو خمشی 

ضربه و بارهای ديناميکی  شرايطی که بتن در معرض  سولفات ،در  شدن و حمله  ها و کلرايد ها و عوامل  تر و خشک 

ستفاده از ژل جوی چون  ست ا صرف مواد افزودنی فوق  APC5RRBچرخه ذوب و انجماد ا سبت به م ساز ارجح  روانن

 است .

الس کميکروسيليس ژل  حساسيت بيشتری می طلبد ولی W/Cهای با نسبت پايين  بتناصوالً کيورينگ اوليه برای 

APC5RRB  سيمان سبت آب به  شديد ن صورت عالوه بر کاهش  سبیبه  سيب ن شی از عدم امکان از آ اجرای  های نا

 بتن ميکاهد.سريع کيورينگ الزم طی ساعات اوليه پس از ريختن 

های خاصی پايين باشد و يا  که ميزان آهک آزاد در سيماندر مواردی می تواند ،  APC5RRB کالسميکروسيليس ژل 

 نقش ارزنده ای ايفا نمايد . ،ظر نباشدرد نجذب کامل آهک آزاد مو

پارامتر های مختلف فنی در  های ذاریارزش گرحال برای انتخاب کالس ژل مناسبببب هر پروژه از جمع بندی ه به

 بتن شيمی ماهاندر اين رابطه توصيه ميشود از مشاوره رايگان کارشناسان . ی بايد نتيجه گرفت دمواجه با بعد اقتصا

 .نمائيد استفاده 
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 :كاربردها

های  اریذارزش گاقتصببادی شببده ژل ميکروسببيليس بوده و اين های  کالساز  APC5RRBکالس ميکروسببيليس ژل 

در نمايد. سازه هدايت میبه سمت انتخاب ژل مورد نياز پارامترهای مختلف فنی و اقتصادی است که مصرف کننده را 

 شايسته می باشد ؛ APC5RRBکالس ميکروسيليس موارد زير استفاده از ژل 

 يا خود متراکم شونده. SCCاستفاده در بتن های ويژه تخصصی  -1

 بتن ريزهای با سطح اکسپوز باال و نيازمند به حداکثر روانی جهت دستيابی به سطحی نسبتاً صاف و صيقلی  -2

 « HPC» و حد اکثر دوام و پايايی. W/Cبتن های تخصصی با حد اقل  -3

 بارهای ديناميکی ، ضربه ، خستگی  سازه های در معرض  -4

 مقاطع نازک بتنی  -5

 های شديد ذوب و انجماد  سيکلسازه های بتنی در معرض  -6

 اهش نسبی ريسک ترک خوردن در سازه های آب بند برای ک -7

 « SLC» استفاده در بتن های ويژه خود تراز شونده. -8

 بتن های نظامی و پدافندی با درجه اهميت متوسط  -9

 بهبود خواص موجود در بتن با کنترل نسبی هزينه نسبت به بازده  -10

 بتن ريزی با حجم باالی آرماتور و عدم امکان کافی برای تراکم مکانيکی بتن  -11

 

 : هاي ویژه مزایا و برجستگي

 

 ارتقاء می يابد . و مقاومت سايشی نيز به صورت در سنين مختلف خمشی و کششی فشاری ، های  مقاومت

 افزايش می يابد .

  نفوذ ناپذيری بتن حاولی ژل کالسAPC5RRB کمتر از بتن شاهد بدون مواد افزودنی می باشد و تاثير  بسيار

عوامل فيزيکی که در طول عمر سازه باعث ايجاد نفوذپذيری در بتن ساخته شده می شوند را نيز کاهش می 

 دهد .

   افزايش عالی و چشمگير روانی بتن بدون نياز به سوپر روان کننده ها 
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 :بسته بندي

 

 آماده تحويل می باشد.  25kkو  kg 12.5های  در بسته بندی APC5RRBژل کالس 

 

 

 مشخصات ظاهري:

 

 ويسکوز تکان دادن مايع Pدر حالت سکون ژله ای و پس ازحالت: 

 دودی رنگ تا طوسی رنگ: 

 40/1  ~وزن مخصوص: 

 «بسيار کمتر از حد مجاز استاندارد » ميزان کلرايد: ندارد 

 نيترات: ندارد

 نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

 نقطه اشتعال: ندارد
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 ستور العمل مصرف:د

 

ضافه فرماييد. ژل 8 % الی  4 به ميزان  را ميتوان در  APC5RRBکالس ميکروسسيليس % وزن سيمان مصرفی به بتن ا

 پس از ساخت بتن در تراک ميکسر اضافه نمود.                                                 هنگام ساخت بتن در بچينگ و يا

کسر بايد از اختالط کامل آن در بتن اطمينان در تراک مي APC5RRBالس کميکروسيليس در صورت اضافه نمودن ژل 

به در تراک ميکسر با دور اختالط،  APC5RRBکالس ميکروسيليس حاصل کرد. مطابق تجربيات کارگاهی اختالط ژل 

صول بهترين نتيجه گاه 6الی  3 سيليس ژل   یدقيقه زمان نياز دارد. برای ح در کارگاهها به  APC5RRBکالس ميکرو

بدين ترتيب که قسببمتی از ژل  اسببت. مصببرف شببده که نتيجه بسببيار بهتری مشبباهده گرديدهصببورت دو جزئی 

دقيقه قبل از مصرف به تراک  5در بچينگ و قسمتی هم به عنوان دُز يادآوری حدود  APC5RRBکالس ميکروسيليس 

 .شده استميکسر اضافه 

 

 عوارض مصرف كمتر یا بيشتر:

 

باعث عدم ظهور قدرت واقعی فوق روان کنندگی، افت  APC5RRBکالس ميکروسبببيليس % ژل 4 مصبببرف کمتر از 

شده برای بتن  سبی کليه خواص ذکر  صيت روانی، کاهش قدرت ميزان جذب آهک آزاد و پايين آمدن ن سريعتر خا

تجربيات موفق و  ،خواهد شد. ولی با بعضی سيمانها و بعضی شرايط خاص APC5RRBکالس ميکروسيليس حاوی ژل 

 به ثبت رسيده است. APC5RRBکالس ميکروسيليس اقتصادی از مصرف کمتر برای ژل 

در بتن می بايست با آزمايشات قبلی  APC5RRBکالس ميکروسيليس % وزن سيمان مصرفی از ژل 8 مصرف بيشتر از 

 صورت گيرد. BSMو حتی المقدور با هماهنگی بخش فنی شرکت 

 


