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Gel –APC5RRC-N 

 

 بر پایه پلي كربوكسيالت اصالح شدهميکروسيليس ژل 
 

 

   : ــرحــش

 

های فش  اری    که نياز به رواني باال و ارتقاء مش  د د مقاوم ي يها در بتن APC5RRC-N  س کالسيليکروس  يژل م

 . مي گرددهای پالستيک ت صيه  کششي و خمشي و کاهش نف ذ پذيری بتن مد نظر اس  با کنترل ترک

ضربه و بارهای ديناميکي  شرايطي که بتن در معرض  س لفات  در  شدن و حمله  ها و کلرايد ها و ع امل  تر و خشک 

ساز ارجح  به مصرف م اد افزودني ف ق روان نسب  APC5RRC-Nچرخه ذوب و انجماد اس  استفاده از ژل ج ی چ ن 

 اس  .

ژل س  يليکا في مي   حس  اس  ي  بيش  تری مي للبد ولي  W/Cهای با نس  ب  پايين  بتناص   الك کي رينا اوليه برای 

سيمان  APC5RRC-Nکالس  سب  آب به  شديد ن ص رت عالوه بر کاهش  سبيبه  سيب ن شي از عدم امکان از آ  های نا

 کاهد. بتن ميسريع کي رينا الزم لي ساعات اوليه پس از ريختن اجرای 

های خاصي پايين باشد و  که ميزان آهک آزاد در سيماندر م اردی مي ت اند    APC5RRC-N کالس ي ميکافيليژل س

 نقش ارزنده ای ايفا نمايد .  ظر نباشدرد نيا جذب کامل آهک آزاد م 

پارامتر های مختلف فني در  های اریذارزش گرحال برای انتخاب کالس ژل مناس   ب هر پروژه از جمع بندی ه به

بتن شيمي ش د از مشاوره رايگان کارشناسان فني  در اين رابطه ت صيه مي. ی بايد نتيجه گرف  دم اجه با بعد اقتصا

 .نمائيد استفاده  ماهان
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 :كاربردها

های  اریذارزش گاقتصادی شده ژل ميکروسيليس ب ده و اين های  از کالس APC5RRC-Naژل سيليکا في مي کالس 

در نمايد. سازه هداي  ميبه سم  انتخاب ژل م رد نياز پارامترهای مختلف فني و اقتصادی اس  که مصرف کننده را 

 شايسته مي باشد ؛ APC5RRC-N م ارد زير استفاده از ژل کالس

 

 يا خ د متراکم ش نده. SCCاستفاده در بتن های ويژه تخصصي  -1

 بتن ريزهای با سطح اکسپ ز باال و نيازمند به حداکثر رواني جد  دستيابي به سطحي نسبتاك صاف و صيقلي  -2

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

 بارهای ديناميکي   ضربه   خستگي  سازه های در معرض  -4

 مقالع نازک بتني  -5

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

 اهش نسبي ريسک ترک خ ردن در سازه های آب بند برای ک -7

 « SLC» استفاده در بتن های ويژه خ د تراز ش نده. -8

 بتن های نظامي و پدافندی با درجه اهمي  مت سط  -9

 بدب د خ اص م ج د در بتن با کنترل نسبي هزينه نسب  به بازده  -10

 بتن ريزی با حجم باالی آرمات ر و عدم امکان کافي برای تراکم مکانيکي بتن  -11

 

 : هاي ویژه مزایا و برجستگي

 

  ارتقاء مي يابد . و مقاوم  سايشي نيز به ص رت در سنين مختلف خمشي و کششي فشاری   های  مقاوم

 افزايش مي يابد .

  نف ذ ناپذيری بتن حاولي ژل کالسAPC5RRC-N کمتر از بتن ش  اهد بدون م اد افزودني مي باش  د و  بس  يار

تاثير ع امل فيزيکي که در ل ل عمر س  ازه باعا ايجاد نف ذپذيری در بتن س  اخته ش  ده مي ش   ند را نيز 

 کاهش مي دهد .

   افزايش عالي و چشمگير رواني بتن بدون نياز به س پر روان کننده ها 
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 :بسته بندي

 

 آماده تح يل مي باشد.  25kk سطل های و 12.5kk کيسه های در بسته بندی APC5RRC-Nژل سيليکا في مي کالس 

 

 

 مشخصات ظاهري:

 

 ويسک ز حال : در حال  سک ن ژله ای و پس از تکان دادن مايع

 دودی رنا تا ل سي رنا: 

 40/1  ~وزن مخص ص: 

 «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

 

ت ان در  را مي APC5RRC-Nکالس  ميکروسيليس% وزن سيمان مصرفي به بتن اضافه فرماييد. ژل 3 % الي  1 به ميزان 

 پس از ساخ  بتن در تراک ميکسر اضافه نم د.                                                 هنگام ساخ  بتن در بچينا و يا

در تراک ميکسر بايد از اختالط کامل آن در بتن المينان  APC5RRC-Nکالس  ميکروسيليسدر ص رت اضافه نم دن ژل 

در تراک ميکسر با دور اختالط   PC5RRC-NAهي اختالط ژل سيليکا في مي کالس حاصل کرد. مطابق تجربيات کارگا

در کارگاهدا  APC5RRC-Nژل سيليکا في مي کالس   يدقيقه زمان نياز دارد. برای حص ل بدترين نتيجه گاه 6الي  3به 

بدين ترتيب که قسمتي از ژل سيليکا  اس . به ص رت دو جزئي مصرف شده که نتيجه بسيار بدتری مشاهده گرديده

دقيقه قبل از مصرف به تراک ميکسر  5در بچينا و قسمتي هم به عن ان ُدز يادآوری حدود  APC5RRC-Nفي مي کالس 

 .شده اس اضافه 

 

 بيشتر:عوارض مصرف كمتر یا 

 

باعا عدم ظد ر قدرت واقعي ف ق روان کنندگي  اف   APC5RRC-Nکالس  ميکروس   يليس% ژل 1 مص   رف کمتر از 

شده برای بتن  سبي کليه خ اص ذکر  صي  رواني  کاهش قدرت ميزان جذب آهک آزاد و پايين آمدن ن سريعتر خا

سيليسحاوی ژل  سيمان APC5RRC-Nکالس  ميکرو ضي  شد. ولي با بع شرايط خاص خ اهد  ضي  تجربيات   ها و بع

 به ثب  رسيده اس . APC5RRC-Nکالس  ميکروسيليسم فق و اقتصادی از مصرف کمتر برای ژل 

شتر از  صرف بي صرفي از ژل 3 م سيمان م سيليس% وزن  شات  APC5RRC-Nکالس  ميکرو س  با آزماي در بتن مي باي

 ص رت گيرد. BSMقبلي و حتي المقدور با هماهنگي بخش فني شرک  

 


