میــکروژل

MICRO GEL

ماده افزودنی بتن  MICRO GELبهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده
کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش جذب آب میباشد.
مواد اصلی سازنده میکروژل به شرح ذیل هستند:
 -1دوده سیلیسی
 -2کاهنده قوی آب بتن
اثرات ماده افــزودنی میکروژل را پـــس از مصــــرف در بتـــن ميتوان با استانداردهاي زير
مورد تحليل قرار داد:
ASTM C1202, BS EN 12390-8, BS 1881 - 122

خواص و اثرات
•کاهش نسبت آب به سیمان
•افزایش روانی یا کارایی بتن
•افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری
•سهولت پمپاژ و كاهش استهالك تجهيزات بتنريزي
•کاهش  10تا  15درصدی عیار سیمان
•سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
•افزايش مقاومت فشاري حدود  10تا  40درصد نسبت به
بتن فاقد ماده افزودنی
•کاهش جذب آب بتن
•کاهش نفوذپذیری بتن

موارد كاربرد

 -1بتنریزی های حجیم
 -2بتنهای پرمقاومت
 -3بتنريــزي در مناطــق تحت حملــه یونهای مخرب
شیمیایی

مشخصات فيزيكي و شيميايي

حفاظت و ایمنی

حالت فيزيكي :دوغاب غليظ
وزن مخصوص1/44 ± 0/05 g/cm3 :
رنگ :خاکستری
يون كلر :ندارد (كمتر از استاندارد )ISIRI 2930
آالیندگی محیط زیست :ندارد

مالحظات

مدت نگهداري :يك سال در بستهبندي اوليه
شرايط نگهداري :ظروف دربسته ،دور از يخبندان و تابش
مستقيم نور خورشيد
بهترین دمای نگهداری+10 :تا  + 30درجه سانتيگراد
نوع بستهبندي :سطل  25كيلوگرمي

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و
محیط زیست قرار ندارد ،با این وجود به هیچ عنوان نباید
بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فورا ً با آب
شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا ً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.
این ماده آتشزا نیست.
برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net

مقدار مصرف

بســته به شــرایط محیطــی محل ســاخت و بتنریزی،
مقــدار کارایی و مقاومتهای مورد نيــاز ،مقدار مصرف با
آزمايشهاي كارگاهي مشــخص خواهد شد .اما اين مقدار
حدود  3تا  8درصد وزن سيمان مصرفی خواهد بود.
توجــــه :مـــیتوان در زمــان مصـــرف مـاده افزودنی
 MICRO GELنسبت  w/cرا در محدوده  0/4لحاظ نمود.
تغییر مقدار مصرف :مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده
مجاز این ماده افزودنی فقط میتواند با مجوز کارشناســان
تکنولوژی بتن شــرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران
انجام پذیرد.
درصــورت مصرف همزمان چند ماده افزودنی بتن حتماً با
دفتر فنی شرکت آبادگران تماس حاصل فرمایید.

روش مصرف

ماده افزودنی  MICRO GELرا ميتـــــوان به دو صورت به
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بتن اضافه نمود:
 -1پس از اختالط كامل تمام اجزاء سازنده بتن
 -2با کل آب اختالط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و
به مخلوط بتنی اضافه شود.

با تـــــــوجه به منــــسوخ شدن استاندارد DIN 1048
اســتاندارد  BS EN 12390-8برای انجام آزمونهای عمق
نفوذ آب به داخل بتن مالک فعالیت های آزمایشــگاهی و
کنترل کیفی قرار گرفته است.

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net
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