
خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان	 
کاهش 15 تا 20 درصدی عیار سیمان	 
افزایش روانی یا کارایی بتن	 
افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری	 
سهولت پمپاژ و کاهش استهالك تجهیزات بتن ریزي	 
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند	 
امکان مصرف سیمان تیپ 2 به جای تیپ 5	 
 افزایش مقاومت فشاري بتن در حدود 30  تا 70 درصد 	 
رفع نفوذپذیري بتن	 
افزایش مقاومت سایشی بتن	 
جلوگیــري از نفوذ یون کلر و ســایر یون های مخرب 	 

شیمیایی به داخل بتن
کاهــش احتمال بروز پدیده A-A-R بواســطه کاهش 	 

مصرف عیار سیمان

موارد کاربرد
1- ساخت و حمل بتن در مسافت های طوالنی و مناطق گرمسیر

2- ساخت بتن هاي پرمقاومت و نفوذ ناپذير
3- بتن ريــزي در مناطــق تحت حملــه يون های مخرب 
شیمیايی نظیر نواحي شمالي و جنوبي كشور و شوره زارها   

4- ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و. . .  
5- ساخت بتن تصفیه خانه ها

مقدار مصرف 
بســته بــه شــرايط محیطــی محــل ســاخت و بتن ريــزی، 
مقــدار كارايــی و مقاومت هــای مــورد نیــاز، مقــدار 
ــد  ــخص خواه ــي مش ــاي كارگاه ــا آزمايش ه ــرف ب مص
شــد. امــا ايــن مقــدار حــدود 5 تــا 9 درصــد وزن ســیمان 

مصرفــی خواهــد بــود.  
  A. C. Pتوجــه: همیشــه در زمــان مصــرف مــاده افزودنــی

نســبت W/C در محــدوده 0/4 لحــاظ گــردد. 

مکــمل بتــن 
A. C. P

مــاده  A. C. P گونــه پیشــرفته ای از مــواد افزودنــي بتــن اســت كــه بــراي ســاخت بتن هــاي 
توانمنــد و چنــد منظــوره در زمــان ســاخت بــه بتــن افــزوده  مي شــود.  ايــن مــاده عــاوه بــر 
بــاال بــردن اســامپ در زمــان ســاخت بتــن )افزايــش كارايــی( باعــث رفــع جــذب آب و 

قطــع نفوذپذيــري بتــن ســخت شــده مي گــردد. 
مواد اصلی سازنده مکمل بتن به شرح ذيل هستند: 

1- میکروسیلیس
2- فوق روان كننده پلیمری

3- واتر پروف
4- كاتالیزور و فیلرهاي پركننده

اثــرات مــاده مکمــل بتــن را پــس از مصــرف در بتــن مي تــوان بــا اســتانداردهاي زيــر مــورد 
تحلیــل قــرار داد:

ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881- 122 

تغییر مقدار مصرف: مصرف كمتر يا بیشــتر از محدوده 
مجاز اين ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز كارشناســان 
تکنولوژی بتن شــركت صنايع شیمی ساختمان آبادگران 

انجام پذيرد.  
درصورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با دفتر 

فنی شركت آبادگران تماس حاصل فرمايید. 

روش مصرف
مکمل بتن را مي توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:

 1- پس از اختالط كامل تمام اجزاء سازنده بتن
2-  با كل آب اختالط بتن يا بخشی از آن مخلوط نموده و 

به مخلوط بتنی اضافه شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
حالت فیزيکي: دوغاب غلیظ 

1/43 ± 0/05 g/cm3 :وزن مخصوص
رنگ:  خاكستری

آاليندگی محیط زيست: ندارد

 مالحظات  
مدت نگهداري:  يك سال در بسته بندي اولیه 

ــدان و  ــته، دور از يخبن ــروف دربس ــرايط نگهداري:ظ ش
ــور خورشــید ــش مســتقیم ن تاب

بهترين دمای نگهداری: 10+ تا 30+  درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل 25 كیلوگرمي

 DIN 1048 ــتاندارد ــدن اس ــوخ شـــ ــه منس ــه ب ــا توج ب
استـــــــاندارد BS EN 12390-8 بــرای انجــام آزمون هــای 
ــای  ــالک فعالیت ه ــن م ــل بت ــه داخ ــوذ آب ب ــق نف عم

ــت.  ــه اس ــی قرارگرفت ــرل كیف ــی و كنت آزمايش

حفاظت و ایمنی
ايــن مــاده در محــدوده  مــواد خطــر ســاز و مضــر بــرای 
ســالمتی و محیــط زيســت قــرار نــدارد، بــا ايــن وجــود 
بــه هیــچ عنــوان نبايــد بلعیــده شــود يــا بــا چشــم تماس 

داشــته باشــد. 
ــد  ــا چشــم باي ــا پوســت ي ــی ب درصــورت برخــورد اتفاق

ــراوان شســته شــود.  ــا آب شــیرين ف ــوراً ب ف
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود.  
لطفاً به برگه اطالعات ايمنی )MSDS( مراجعه شود. 

اين ماده آتش زا نیست. 

برای مشاهده نتايج آزمايشگاهی، تايیديه ها و مقاالت مرتبط به سايت 
آبادگران مراجعه فرمايید:

www. abadgarangroup. net 
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