
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
سیخت دیده   بهبود مشخصات فیزیکیی و مکیاکیکی بی       عالوه برکه کارآمد است  چند منظوره و محصولی Parsman Chemical® MegaGel-504Hمیکروسیلیس  ژل

. ایی  محصیوب بیا اسی فاده از     کنید  ی آب را برطیر  میی   کارایی ب   تر را کیز به میزان بسیار باالیی افزایش داده و کیاز به اس فاده از افزودکی کاهنیده ، و دوام( )مقاومت

ی  کیه بننیوان ییز  یزال اصیالد کننیده       دیود  با ویسکوزی ه مناسب ارائه می ی قوی آب کاهنده و کاسیلیاز میکرو ژب با ترکیبیهای کگهدارکده ویژه به صورت  افزودکی

 گیرد. مشخصات رئولوژی ب   مورد اس فاده قرار می
 

 موارد کاربرد

 ها های صنن ی و عرده ب نی پل سازی کف 

   های خود م راکم ب (SCC) 

 های ذوب و یخ در منرض سیکل های و المان ها سازه 

    ها کلراید و حمالت سولفاتیون در مقابل کفوذ  های با دوام باال ب 

   های با مقاومت سایشی باال ماکنید سیحود ب نیی در منیرض بیار       ب

 ترافیز وسائل کقلیه

    عملکرد باال مقاومت و های با ب (HPC) 

    کاهش حرارت هیدراتاسیون( ریزی حجیم ب( 

    سیدها،  ، ها بند ماکند مخازن، توکل و آب پایی  های با کفوذپذیری ب

 های زیر زمینی در منرض فشار هیدرو اس اتیکی آب سازه اس خرها و

 ها مزایا و ویژگی

 کلسیم با هیدروکسید   Parsman Chemical® MegaGel-504Hمحصوب

و منجر به تولید  دده ترکیب های هیدراتاسیون سیمان از واکنش حاصل

. حضور ای  ساخ ارهای مس حکم باعث دود میکلسیم  های سیلیکات

ای  محصوب بحور کلی گردد.  مشخصات فیزیکی و مکاکیکی ب   میبهبود 

 بادد:  میاثرات زیر بر روی ب   تازه و سخت دده دارای 

 خاصیت سیماکی و پوزوالکی  ای  محصوب با :افزایش استحکام بتن

را تولید کرده و بافت  C-S-Hهای  دیدتری از  نس  خود، ترکیب

کند. ای  ویژگی مو ب افزایش  مس حکمی برای ب   فراهم می

 گردد. ت ب   سخت دده میممقاو

 بسیار ریز ذرات  :بتن و کاهش نفوذپذیری فزایش دواما

 های فرج و و خلل ات، تمام حفرمو ود در ای  محصوبمیکروسیلیس 

میکروسکوپی خمیر سیمان را پر کرده و ح ی فواصل میکروسکوپی 

کماید. بدی  ترتیپ خمیر  کیز پر می را های سیمان مجاور بی  داکه

، سیمان در ب   بسیار توپر، م راکم و مس حکم دده و مقاومت

 یابد. دوام آن افزایش میو  پذیریکاکفوذ

 مقاومتهای پر دستیابی به بتن (𝑓𝑐
‘≥ C85) 

 اس فاده ازای  محصوب بواسحه خاصیت  :کارایی بتن شافزای

و حفظ اسالمپ  کاهندگی آب آن، منجر به افزایش اسالمپ ب   دده

  بخشد. مخلوط را کیز بهبود می

 بکارگیری  :شاق کارکناننکاهش خطرات زیست محیطی و است

ای  محصوب اثرات کامحلوب زیست محیحی و خحرات کادی از 

 کند.  اس نشاق ذارت بسیار ریز میکروسیلیس را حذ  می

 های  ترکاس فاده از ای  محصوب  شدگی: کاهش خزش و جمع

 می دهد.کاهش  را کادی از  مع ددگی و خزش سحود ب نی

 یکدست  و ایجاد ب نی همگ  :بهبود مشخصات رئولوژی بتن

 .ب   تر دربواسحه حذ  آب اکداخ گی و  داددگی 

 مصرف نکات

Parsman Chemical® MegaGel-504H  دوام و با قابلیت  ب   دیتول یبرا

مخصوصا در درایحی که فاصله حمل قابل تو ه است، به کار اس حکام باال 

 های مخ لف اخ الط ب   با رده یها طرداکواع  از محصوب  یا رود. می

 با ، EN 206ییاروپا اس اکداردمحابق و درایط محیحی،  دوام ،کارپذیری

 .کند یم یرویپ بر س ه یاق صاد و یفن یایمزا

پس از اخ الط  Parsman Chemical® MegaGel-504Hدود،  توصیه می

همچنی  در صورت اس فاده در کامیون ب   اضافه گردد.  کامل سایر ا زا، به

با  .گردد دقیقه به صورت یکنواخت مخلوط 5حمل ب  ، حداقل به مدت 

 مشخصات فنی

 موثرماده  میکروسیلیس )دوده سیلیسی(

 شکل ظاهری ژل

 رنگ خاکستری تیره

g/cm3 05/0 ±  3/1  چگالی 

8-6  pH 

 درصد مواد خشک درصد 52

 میزان کلر فاقد کلراید

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  12تا  4  

® 

 

ی قوی و کاهنده مقاومت یبهبود دهنده مگاژل

 بسیار باال کارایی با خاصیت افزایش بتن نفوذپذیری

 



 
 

 

دود، با تو ه  میکروسیلیس توصیه می ژبتو ه به میزان مصر  قابل تو ه 

از آب مخلوط ب    محصوب، مقدار آب مو ود در آن به درصد مواد خشز

 کاس ه دود.

 زیر است: موادها و  ای  محصوب سازگار با افزودکی

 رده های فوق روان کننده و ابر روان کننده  افزودکیFluentis® 

 دیرگیر کننده:  های افزودکیParsmanChemical® R200 

 های زودگیر کننده:  افزودکیParsmanChemical® AX-104 

 منبسط کننده های افزودکی 

 کاهش  مع ددگی های افزودکی 

 مواد عمل آوری برای ب   کمایان 

 روغ  قالب منمولی 

 

 بسته بندی

 کیلوگرمی 55 های سحلدر  Parsman Chemical® MegaGel-504H محصوب

 دود. عرضه می

 .پذیر است امکانکیز گ ر ردر مخازن بز محصوب به درخواست مش ری ارائه

 شرایط نگهداری

ساب در  ای خشز در بس ه بندی اصلی و  1تواکد برای حداقل  محصوب می

 و دور از تابش مسی قیم خوردیید   در ه ساک یگراد 55تا  5در دمای  پلمپ

 کگهداری دود.

 موارد ایمنی

را بیه دقیت محالنیه     ز محصوب لحفا برگه اطالعات ایمنیی قبل از اس فاده ا

 ید یا دس ورالنمل ایمنی روی بس ه بندی را بخواکید.یکما

 خدمات فنی

 ساخ مان همواره در دس رس دماست تا درفنی واحد پارسمان دیمی  بخش

 رسان دما بادد.  بهینه از محصوالت یاری اس فاده صحیح و

 

 تماس:اطالعات 
 واحد پارسمان شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد )اطلسی(، خیاباان پاانزده ،   

 04پالک 

  425-81957شماره تماس: 

 425-22214814دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.parsmangroup.com 

هیای اطالعیات فنیی بیه روز دیده اطیالع رسیاکی         های آزمابشگاهی است. اطالعات فوق ممک  است مورد اصالد قرار گیرد که در برگه ای  اطالعات بر اساس تجربیات ما و آخری  ک ایج ارزیابی

های اطالعات فنی به صورت مس مر به روز دده و همیشیه بیه روز تیری      دود که در آن برگه اطالع رساکی می  www.parsmangroup.comآتی اطالعات در وب سایت دود. تغییرات  می

موارد غیر مرتبط با کیفیت محصوب یا کادی از منایبی که از عواملی م فاوت از کیفیت محصیوب ماکنید ذخییره سیازی      کسخه قابل دس رس است. گروه پارسمان مسئولیت ک ایج ضنیف کادی از

 پذیرد. دود را کمی اد باه ایجاد می
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