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Modifide Silicafume Gel –SP1RB 

 ژل سيليکافيومی اصالح شده

 

 رح :ــــش

ژل سیلیکافیومی یک ماده افزودنی با فرمول انحصاری ثبت شده است که تحت کالسهای مختلف تولید و عرضه می 

 گردد.

ای با برای ساخت بتن های با مقاوت باال ، آب بند، نفوذ ناپذیر و پر دوام و مالت ه Sp1rbژل میکروسیلیس کالس 

 کیفیت ویژه طراحی شده است.

ایی محیطی و حتی با باالبردن مقاومت بتن در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمی Sp1rbیومی کالس ل سیلیکافژ

 یس دهی سازه را به حداکثر می رساند.بتن، عمر سرو عوامل مخرب داخلی

 

 : هادرکارب

 بتن مسلح و غیر مسلحانواع سازه های 

 منابع و مخازن آبن بند بتنی

 دریایی، تونل ها و کانال های انتقال آب سازه های

 سازه های وزین ضد تشعشع و ضد انفجار

 ها و سازه پارکینگها سازه های در معرض سایش، عرشه پل

 به بتن پر مقاومت جهت کاهش ابعاد اعضاء سازه و یا افزایش طول دهانه نیاز دارند.پروژه هایی که 

 سازه های نیازمند به مدول االستیسیته باال

 قطعات پیش ساخته بتنی

 نیازمند به حداقل هدایت الکتریکی بتن های

 



  
 برگه اطالعات فنی 

 2016/12ویرایش : 

 4ص  110شماره شناسه : 

CLASS SP1RB GEL 
 

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

 22870119فکس:

 مزایا و برجستگی های ویژه :

   

 وزن سیمان با بتن بدون مواد پوالزنی در شرایط و کاریی ثابت %5: مقایسه بتن بر حسب میزان مساوی از مواد مثر برابر با 1نمودار 

 

ا وزن سیمان مصرفی ب %5: مقایسه مقاومت خمشی بتن بر حسب میزان مساوی از مواد موثر پوالزنی برابر با 2نمودار 

 بتن بدون مواد پوالزنی و مواد افزودنی در شرایط و کارایی ثابت
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بتن بدون مواد  وزن سیمان مصرفی در %5ی برابر با : مقایسه مقاومت کششی بتن بر حسب میزان مساوی از مواد موثر پوالزن3 نمودار

 پوالزنی و مواد افزودنی در شرایط و کارایی ثابت

 

 

 بتن در کارایی و شرایط مساوی : مقایسه نفوذپذیری آب در 4مودار ن
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 عمق نفوذ: مقایسه نفوذپذیری کلر در خمیر سیمان برای 5نمودار 

 

 

 روز عمل آوری 28روز پس از بارگذاری و با  28: مقایسه ضریب وارفتگی 6نمودار 
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د پوالزنی در مصرفی با بتن بدون مواوزن سیمان  %5: مقایسه مقاومت سایشی بتن بر حسب میزان مساوی از مواد پوالزنی برابر با 7نمودار 

 شرایط و کارایی ثابت

از  رایی و شرایط مساوی و میزان مساویروز اول در یک کا 7ظرف  ساس حرارت زایی واحد جرم سیمان در: حرارت زایی بتن بر ا8نمودار 

 پوالزنی سیمان مصرفی با بتن بدون مواد %5مواد پوالزنی برابر با 

با بازده بسیار مطلوب در جذب آهک آزاد بعلت دیسپرس بودن و         واکنش تکمیلی و ویژه -

 اولترامیکرونیزه بودن و سوپر بودن اجزاء ژل.

                : بطور نمونه            

 افزایش روانی بتن بدون نیاز به سوپر روان کننده -

 در کل فرمول بتن بخاطر وجود خاصیت سوپر روان کنندگی در ژل W/Cکاهش شدید نسبت  -
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 : مقایسه حجم هر تن میکروسیلیس و ژل در قیاس با آب9نمودار 

 
 مجاز برای آلودگی محیط کار زا میکروسیلیس TLVرعایت  : مقایسه درصد کارگاههای موفق در10نمودار 

 

وزن سیمان مصرفی با بتن بدون مواد پوالزنی  %5: مقایسه مقاومت الکتریکی بتن بر حسب میزان مساوی از مواد پوالزنی برابر با 11نمودار 

 و افزودنی در شرایط و کارایی ثابت

 


