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 ژل میکرو سیلیس 

این مکمل گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می  

رفع جذب آب و قطع نفوذ پذیری بتن سخت  کارایی آن موجبافزایش  و باال بردن اسالمپ در زمان ساخت بتن عالوه برشود این ماده 

 شده می گردد.

ل میکرو سیلیس با توجه به خواص پزوالنی میکرو سیلیس که در حقیقت یک نوع سیمان نهفته می باشد باعث تقویت هیدولیکی یعنی ژ

د و مقاومت خمشی، فشاری و سایشی بتن را باال می برد و باعث کاهش روانی بتن و باال رفتن افزایش مقاومت در تماس با آب می شو

 اسالمپ می گردد.

 مزایا:

 افرایش اسالمپ بتن 

 افزایش مقاومت بتن در برابر آب های قلیایی و اسیدی 

  درصد 95کاهش نفوذ پذیری و افزایش آب بندی بتن تا 

  ان درصدی نسبت آب به سیم 20تا  15کاهش 

  درصد 50تا  30افزایش مقاومت فشاری بین 

 افزایش مقاومت سایشی بتن 

 کاهش میزان سیمان مصرفی نسبت به میزان مصرف مکمل بتن 

 غیر سمی و قابل استفاده در سازه های آب شرب 

  5با تیپ  2امکان جایگزینی سیمان تیپ 

 سهولت پمپاژ بتن 

 تامین سالمت کارکنان و بهداشت محیط کار 

  چسبندگی افزایش کاهش آب انداختگی و جداشدگی و 

  با توجه به موجود بودن توام کلر های قلیایی که با سولفاتها همراه هستند باعث جلوگیری از حمله آنها به بتن می شود یعنی

 جلوگیری از خوردگی  های توام کلروسولفات ها )شرایط اب و هوایی دریایی و ساحلی

 و در دراز مدت و در نتجه افزایش مقاومت سایشی بتن باال بردن مقاومت نهایی 

 باال بردن مقاومت در مقابل وکنش های مخرب قلیایی 

 (در مقابل امالح سولفاتی مقاوم هستند IIو تا حدودی تیپ  vسیمان تیپ ) نکته قابل توجه عیار سیمان نباید تغییر کند

 کاربرد:

 تولید بتن های با مقاومت فشاری و سایشی باال 

 مخازن تصفیه خانه ها و فاضالب ها 

 بتن ریزی در مناطق ساحلی و مرطوب که در معرض حمله یون های کلرو سولفات قراردارند 

 نحوه عملکرد در بتن:

با مان واتر پروف موجود نیز و همزده موجود با قطبی کردن ذرات سیمان باعث افزایش اسالمپ و کارایی بتن می گردد فوق روان کنن

 سید کلسیم داخل سیمان اکسید سیلیسیم داخل مکمل با هیدروک ث کاهش نفوذ پذیری بتن می شوددر فضای خالی بتن باعجایگزینی 
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مقاومت بتن در  ه و سیلیکات کلسیم تولید می کند. سیلیکات کلسیم ایجاد شده باعث افزایش مقاومت فشاری شده و توانواکنش داد

و در نهایت کاتالیزور باعث بهبود واکنش میکرو سیلیس با کلسیم بتن شده که این امر از هدر  ی را باال بردهمحیط های اسیدی و قلیای

 رفتن میکرو سیلیس در واکنش جلوگیری می نماید )تمامی میکرو سیلیس موجود در ژل در واکنش شرکت می کنند(

 میزان مصرف:

) حدود کیلو سیمان پیشنهاد می گردد  100کیلو گرم به ازای  10لی ا 7این مکمل بسته به میزان روانی و مقاومت فشاری مورد نیاز بین 

 )آزمایش های کارگاهی مالک میزان دقیق مصرف خواهد بود(درصد وزن سیمان مصرفی خواهد بود(  9الی  5

 روش مصرف:

 اد می گردد(به ازای هر متر مکعب یک دقیقه میکس پیشنه)را می توان در بچینگ و میکسر بتن اضافه نمود.  مکمل بتن

 نگهداری:

درجه سانتی  35تا  5ماه در بسته بندی اصلی و دور از گزند سرما و تابش نور خورشید و در دمای  6را می توان به مدت  این محصول

 گراد نگهداری نمود

 ی:مننکات ای

م سریعا به زونمایید و در صورت لاین محصول حاوی مواد آتش زا نبوده و در صورت پاشیده شدن در چشم محل را با آب فراوان شستشو 

 پزشک مراجعه نمایید.

 بسته بندی:

 لیتری عرضه می گردد. 20لیتری و  10در کیسه ها و سطل های  نتمکمل ب

 

 اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد  .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه


