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Silica Fume Gel S.V.1 

 ژل میکروسیلیس سوپر

و افزودنیهای مختلف  بر پایه پلی کربوکسیالت این محصول ، ترکیبی از میکروسیلیس، فوق روان کننده

 است که جهت تولید بتن های با مقاومت مکانیکی باال و نفوذناپذیر به کار می رود.
 

 مقاومت باال  های بتن 

 جهت سازه های آبی، مخازن آب، استخرها، کانال ها و ... ،آب بند بتن های 

 ، دالها ، پی ها ، ستونها و ... هاتیر 

 دیوارهای حائل  

 سازه های طره ای  

 بتن های اکسپوز 

 قطعات بتنی پیش ساخته 

 

 آب بندی بتن  

 افزایش مقاومت های فشاری ، خمشی و کششی 

 ه افزایش مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و یون های مضر پذیری بتن و در نتیجنانفوذ افزایش 

 کاهش خزش و جمع شدگی بتن  

 آب مصرفی بتن  قابل مالحظه کاهش 

 کاهش جداشدگی مصالح و خمیر سیمان  

 کارایی عالی در بتن های پمپ شونده با ایجاد حالت خمیری در بتن  

 ایجاد سطح نهایی عالی در بتن های اکسپوز  

 فاقد کلراید 

 بتن ریزی در مناطق گرمسیر  عملیاتتسهیل  

 حمل و نقل ، انبارش و مصرف آسان  

 افزایش عمر مفید بتن  
 

 تیره یخاکستر رنگ:

 و میکروسیلیس اصالح شدهپلی کربوکسیالت ترکیبی از  نوع:

 PH : 1 ± 6مقدار 

 کیلوگرم بر لیتر 3/1 ± 1/0 وزن مخصوص:

 کیلوگرمی 52سطل های  بسته بندي:

 نگهداری گردد. C32°تا  C2°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  رايط نگهداري:ش

 .از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریه پس از تولید به شرما 6 مدت نگهداري:

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 مصرف: ميزان

 های شود که مخلوطمصرف توصیه می  درصد وزن سیمان مصرفی. برای تعیین مقدار دقیق 6-5 

می توان تحت نظر کارشناسان شرکت  آزمایشی ساخته و آزمایش شوند. در حالت خاص از مقادیر باالتر

 استفاده نمود.

 ( سازگار می باشد.S.R.Cبا انواع سیمان پرتلند از جمله سیمان ضد سولفات ) این ماده 

حد قابل مالحظه ای کاهش یابد و از  تاآب به سیمان جهت استفاده از خاصیت آب بندی ، باید نسبت 

 استفاده گردد. ژل میکروسیلیسدر کنار نیز  Plasto Proof Nمحصول 

 اختالط: طريقه

     در محلجداگانه  را و یا آن بتن اضافه کرد ساختدرحین  ، در بچینگ را می توان محصولاین  

، به ازای هر  میکسر ضافه کردن به تراكدر صورت ا .اضافه نموده داخل تراك میکسر بتن ریزی ب

 حداقل یک دقیقه میکس شود. ستیبای ، مترمکعب بتن موجود

  نكته مهم:

 مواد خشک شده  ۀقبل از مصرف توصیه می گردد محتویات سطل ها کامالً هم زده شود. از استفاد

 .جداً خودداری فرمائید
 

یا با  با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم و درصورت تماس با پوست پيش بيني هاي ايمني:

 مخاطهای تنفسی با آب گرم بشویید و بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. 

 مقادیر اضافی را در آب و یا خاك نریزید. مسائل زيست محيطي:

 غیر سمی  يت:ممسمو

  بی خطر حمل و نقل:

 كاربرد:

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


