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ASP2RB  

 

 ميکروسيليسژل 

 

 

   : ــرحــش

 

ر و پردوام و يآب بند ، نفوذ ناپذ با مقاومت باال، يساخت بتن ها يبراعالوه بر آنکه  ASP2RB س کالسيليکروسيژل م

و هاي کششي  هاي پالستيك و ارتقاء نسبي مقاومت هايي که کاهش ترك کاربرد دارد، در بتنژه مورد يو يمالت ها

ضربه و بارهاي متناوب ديناميکي گردد. همچنين در شرايطي که بتن در معرض  خمشي بتن مد نظر است توصيه مي

 ارجحيت دارد. SP1RBنسبت به ژل  ASP2RBاست استفاده از ژل 

 يطيمح ييايميو ش يکيزيدن مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب فبر باال  بانه تنها ASP2RB کالس ميکروسيليسژل  

سرو يداخلعوامل مخرب  يو حت ساند يسازه را به حداکثر م يس دهيبتن، عمر  سيب ،ر هاي احتمالي دراز  بلکه از آ

 .کاهد طي ساعات اوليه پس از ريختن بتن تا حدود زيادي ميمدت ناشي از عدم دقت در کيورينگ مناسب 

 

  ردها :كارب

 

با يك يا چند درجه  SP1RBژل کالس  برايدر تمامي کاربردهاي نام برده شییده  ASP2RBکالس ميکروسییيليس ژل 

در  SP1RBبجاي ژل کالس  ASP2RBاسیییتفاده قرار گيرد. ولي اسیییتفاده از ژل کالس  تواند مورد برتري تکنيکي مي

 : موارد زير بسيار شايسته تر است
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ي جبران نسبي خسارات ناشي از برا ؛ن و باد يا تشعشع خورشيد و مناطق خشكبتن ريزي در حضور کورا -

 .مجاز در انجام کيورينگ اوليه تاخير

  .و خستگي ضربهبارهاي ديناميکي،  ي در معرضسازه ها -

 .نازك بتني مقاطع -

 .هاي شديد ذوب و انجماد ي بتني در معرض سيکلسازه ها -

ريسك ترك  رساندنبراي به حداقل  ؛سازه هاي آب بندي که احتمال بروز انواع ترك در آنها وجود دارد -

 خوردن.

  .سازه هاي بتني در معرض کاويتاسيون -

 .هاي در معرض ريسك انفجار و آتش سوزي کم کردن خطر تالشي پذيري براي بتن -

 .مي و پدافنديبتن هاي نظا -

 

سه فني  ستگيهاي ويژه و مقاي سبت به بتن  RB2ASPبتن حاوي ژل كالس مزايا و برج ن

 : RB1SPحاوي ژل 

 

 مقامتها: 
 

ارتقاء مي يابد ولي افزايش نسبي  SP1RBل نسبت به ژ ASP2RBهاي فشاري، خمشي و کششي در ژل  کليه مقاومت

 لموس تر است.م يو کششي نسبت به مقاومت فشارهاي خمشي  مقاومت

 

 اجم بيروني:هنفوذ پذيري عوامل ميري آب و نفوذ پذ 
بلکه کمتر است،  SP1RBاز بتن و خمير سيمان حاوي ژل  ASP2RBو خمير سيمان حاوي ژل نه تنها نفوذپذيري بتن 

ش کاه ASP2RBباعث ايجاد نفوذ بيشتر مي شوند در بتن و خمير سيمان حاوي ژل عملکرد عواملي که در طول عمر 

 مي يابد.
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 :ضريب وارفتگي 
 کمتر گزارش شده است. SP1RBنسبت به بتن حاوي ژل  ASP2RBدر بتن حاوي ضريب وارفتگي 

 

 :مقاومت سايشي 
شي بتن حاوي  ساي سبت به بتن حاوي ژل  ASP2RBمقاومت  صا در اليه هاي  SP1RBن صو شتر  سطحي اوليهخ بي

 .است گزارش شده

 

 :مسائل حرارتي 
 .است گزارش نشده SP1RBو  ASP2RBبتن حاوي  نتفاوتي بي

 

 واکنشهاي شيميايي: 
 .است گزارش نشده SP1RBو  ASP2RBبتن حاوي  نتفاوتي بي

 

  بدون نياز به سوپرروان کننده ها بتن  روانيافزايش: 
ژل بتن حاوي  ت عدد اسیییالمم کمتري را نسیییبت بهممکن اسییی ASP2RBبتن حاوي ژل  Slumpگرچه در آزمايش 

SP1RB ولي از نظر کارايي به نمايش بگذارد ،" Workability  "  .در اين موارد طبق اين دو بتن تفاوتي با هم ندارند

عين کننده عدم تفاوت مي تواند م Slumpروش ديگري بجز آزمايش  ACIخصوصاً کميته هاي توصيه هاي بين المللي 

 با يك درجه کارايي ولي اعداد اسالمم متفاوت باشد.کارايي دو بتن 

 

 بسته بندي :
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سيليس ژل    سه هاي  ASP2RBکالس ميکرو سطل  12.5kkدر کي شد 25kkو  سفارش . آماده تحويل مي با ساس  بر ا

 باشد. هاي مورد سفارش قابل تحويل مي مشتري بسته بندي

 

 

 مشخصات ظاهري :

 

 حالت: در حالت سکون ژله اي و پس از تکان دادن مايع

 رنگ: خاکستري

 35/1  ~وزن مخصوص: 

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

 نيترات: ندارد

 درجه سانتيگراد صفرنقطه انجماد: 

 نقطه اشتعال: ندارد

 

 دستور العمل مصرف :

 

را ميتوان در  ASP2RBکالس ميکروسییيليس وزن سییيمان مصییرفي به بتن اضییافه فرماييد. ژل  %8الي  %5به ميزان 

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

ضافه نمودن ژل  در تراك ميکسر بايد از اختالط کامل آن در بتن اطمينان  ASP2RBکالس  ميکروسيليسدر صورت ا

صل کرد. مطابق تجربيات کارگاهي اختال سيليس ژل  طحا سر با دور اختالط،  ASP2RBکالس ميکرو به در تراك ميک
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در کارگاهها به  ASP2RBکالس ميکروسییيليس ژل   يدقيقه زمان نياز دارد. براي حصییول بهترين نتيجه گاه 5الي  3

بدين ترتيب که قسییمتي از ژل  اسییت. صییورت دو جزئي مصییره شییده که نتيجه بسییيار بهتري مشییاهده گرديده

سيليس  سمتي هم به عنوان دُز يادآوري حدود  ASP2RBکالس ميکرو صره به تراك  5در بچينگ و ق دقيقه قبل از م

 .شده استميکسر اضافه 

 

 

 

 

 :مصرف كمتر يا بيشتر عوارض

 

سريعتر  ASP2RBکالس ميکروسيليس ژل  %4مصره کمتر از  باعث عدم ظهور قدرت واقعي فوق روان کنندگي، افت 

شده براي بتن حاوي ژل  سبي کليه خواص ذکر  صيت رواني، کاهش قدرت ميزان جذب آهك آزاد و پايين آمدن ن خا

موفق و اقتصادي ها و بعضي شرايط خاص تجربيات  سيمان خواهد شد. ولي با بعضي ASP2RBکالس ميکروسيليس 

 به ثبت رسيده است. ASP2RBکالس ميکروسيليس براي ژل از مصره کمتر 

در بتن مي بايست با آزمايشات قبلي و  ASP2RBکالس ميکروسيليس وزن سيمان مصرفي از ژل  %8ر از تمصره بيش

 رد.صورت گي BSMهماهنگي بخش فني شرکت  با حتي المقدور

 نکات ايمني :

 

قابل اشییتعال نبوده و سییالمتي کاربران را به مخاطره نمي اندازد. ولي ترشییحات  ASP2RBکالس ميکروسییيليس ژل 

قابل ارائه ميباشیید و   MSDS برگهللي ايمني احتمالي آن را بايد با آب سییرد شییسییت. بر اسییاس پروتکل هاي بين الم

 يه ميگردد.صمطالعه آن تو
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