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 E. M. MICROSILICA پـــودري اســت به رنگ خــاکستري روشــن یا تیـره که حاوي حدود 
96% - 85% دي اکسید سیلیسیوم )SiO2( مي باشد که از فرآیند تولید فروسیلیسیوم در کوره هاي 
قوس الکتریکي به دست می آید و براي ارتقاء بعضي از خواص بتن در زمان ساخت، به بتن افزوده 

مي شود.  
این ماده براساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

 ASTM C1240, ISIRI 13278

خواص و اثرات 
افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعث مي گردد 	 

SiO 2  فعال آن با مـــحلول هیدرو اکســید کلسیم  
Ca )OH( 2  آزاد موجــود در منافذ مویین بتن ترکیب 
گردد و کریستال ســیلیکات کلسیم نامحلول تولید 
نماید و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و  

افزایش مقاومت بتن گردد . 
افزایش مقاومت فرسایشي بتن 	 
کاهش پتانسیل واکنش قلیایی سنگدانه ها	 
 افزایش دوام بتن به ویژه در برابر عوامل مخرب محیطی 	 

نظیر یون کلر و سولفات
 کاهش مقدار سیمان	 
کاهش نفوذپذیری بتن	 

موارد کاربرد 
1 - ساخت بتن هایي با مقاومت فشاري زیاد
2 - کاهش احتمال بروز پدیده سرطان بتن 

3 - ساخت بتن سازه های آبی و دریایی 
4 -  ساخت بتن تصفیه خانه های آب و فاضالب

5 -  ســاخت بتن سازه های مدفون و در تماس با آب های 
زیر زمینی

6 -  ساخت بتن توانمند

مقدار مصرف
 E.  M.  MICROSILICA را مي توان در حدود 7 تا 12 درصد 
وزن ســیمان به بتن افزود  )با توجه به اینکه باعث افزایش 
مقاومت بتن مي گردد مي تـــــوان جایگزین همان مقدار 

سیمان گردد(  
توجه: پودر میکروسیلیس خاصیت جذب آب دارد،  بنابراین 

باید به همراه مواد کاهنده آب مورد استفاده قرار گیرد.  
درغیر این صورت باعث ترک خوردن بتن و کاهش کارایی 

و عدم تراکم بتن مي گردد. 
در صورت مصرف همزمان  از چند ماده افزودني بتن حتماً  

با دفتر فني شرکت تماس حاصل فرمایید. 

روش مصرف
1 - مي تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشک مخلوط گردد.  

2-  مي توانــد به مخلوط آماده بتــن افزوده گردد و پس از 
اختالط کامل عمل بتن ریزي آغاز گردد.  

3- می تواند با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب 
به بتن اضافه گردد. 

نکته: باید توجه داشــت در هر دوحالت اختالط برشمرده  
بخشــي از میکروسیلیس به صورت کلویید واکنش نداده، 
در بتــن باقي مي مانــد و اختالط کامل آن به نوع بچینگ، 
ســرعت اختالط و حالت پره ها بستگي دارد  که عماًل غیر 
ممکن اســت.  لذا بهتر اســت پودر میکروسیلیس پیش از 
افزوده شــدن به بتن با آب اختــالط و ماده کاهنده آب با 
بهره گیري از میکسر پرسرعت دیسپرس گشته، سپس به 

بتن اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي  
حالت فیزیکي: پودر پوزوالن     
رنگ: خاکستري روشن یا تیره  

شکل ذرات: کروي و غیر کریستاله )آمورف(  

مالحظات   
مدت نگهداري: دور از رطوبت به مدت نامحدود

بهترین دمای نگهداری : 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد 
نوع بســته بندي: کیسه هاي بــــزرگ 300 تا 450 کیلوگرمي

 حفاظت و ایمنی
حتماً هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص 

براي جلوگیري از استنشاق پودر استفاده شود. 
در صورت استنشاق پودر میکروسیلیس سعي کنید مقدار 

زیادي شیر میل کنید. 
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود. 

این ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تاییدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایید:

www. abadgarangroup. net 
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