
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
گیددد  اییم    کارآمد است که موجب بهبود مشخصات فیزیکیی   مکیاکیکی بی)م امما میت   د ای  میی      محصولی Parsman Chemical® SL-504دوغاب میکروسیلیس 

 شود    آب با  یسکوزی)ه مناسب ارائه می سیلیساکسیوکی از پودر میکد پهای کگهدارکده  یژه به صورت سوس محصول با اس)فاده از افز دکی
 

 موارد کاربرد

 ا های خود م)داکم ب)مSCC  

  های با مما مت باال ب)م 

  ها کلداید   حمالت سولفاتیون در ممابل کفوذ  های با د ای باال ب)م 

 های با مما مت سایشی باال ماکنید سیحوب ب)نیی در م یدر بیار       ب)م

  سائل کملیه تدافیک

  ا های با عملکدد باال ب)مHPC  

  اکاهش حدارت هیدراتاسیون  ریزی حجیم ب)م 

  هیا       آب بنید ماکنید مخیازنو توکیل     پیاییم  های با کفوذپذیدی ب)م

 های زید زمینی در م در فشار هیدر  اس)اتیکی آب سازه

 ها مزایا و ویژگی

Parsman Chemical® SL-504   در تدکیب با کلسیم هیدر کسید آزاد شده

های کلسیم با خاصیت  های هیدراتاسیون سیمانو سیلیکات از  اکنش

کند   موجب بهبود مشخصات فیزیکی   مکاکیکی  چسبندگی ایجاد می

اثدات زید بد ر ی ب)م تازه   سخت شده دارای گددد  ایم محصول  ب)م می

 باشد:  می

 میکد سیلیس با خاصیت سیماکی    د غاب :افزایش استحکام بتن

را تولید  C-S-Hهای جدیدتدی از جنس  پوز الکی خودو تدکیب

کند  ایم  یژگی موجب  کدده   بافت مس)حکمی بدای ب)م فداهم می

 گددد  ت ب)م سخت شده میمافزایش مما 

 ذرات میکد سیلیس که  اب اد بسیار ریزبه دلیل  :فزایش دوام بتنا

دهندو تمای  تشکیل سوسپاکسیون پایدار میدر د غاب میکد سیلیس 

ها   خلل   فدج میکد سکوپی خمید سیمان را پد کدده   ح)ی  حفده

کماید   کیز پد می را های سیمان مجا ر فواصل میکد سکوپی بیم داکه

بدیم تدتیپ خمید سیمان در ب)م بسیار توپدو م)داکم   مس)حکم 

 یابد  شده   مما مت   د ای آن افزایش می

 ا مقاومتهای پر ستیابی به بتند𝑓𝑐
‘≥ C85) 

 مصرف نکات

Parsman Chemical® SL-504  د ای   اس)حکای باال با قابلیت  ب)م دیتول یبدا

 میا ر د  مخصوصا در شدایحی که فاصله حمل قابل توجه استو به کار می

   د ای وکارپذیدی های مخ)لف اخ)الط ب)م با رده یها طدباکواع  از محصول

   یفن یایمزا با و EN 206ییار پا اس)اکداردمحابق شدایط محیحیو 

 .کند یم ید یپ بدجس)ه یاق)صاد

با بخشی از آب اخ)الط ب)م  Parsman Chemical® SL-504شودو  توصیه می

همچنیم در صورت اس)فاده در کامیون به ساید تدکیبات ب)م اضافه گددد  

با  کمایید دقیمه به صورت یکنواخت مخلوط  5حمل ب)مو حداقل به مدت 

شودو آب  توجه به میزان مصدف قابل توجه د غاب میکد سیلیس توصیه می

مخلوط ب)م با توجه به درصد مواد خشک ایم محصول اصالب گددد   از آب 

 مخلوط ب)م کاس)ه شود 

  گدددبل از مصدف به خوبی مخلوط قدف ظشودو مح)ویات  توصیه می

 زید است: موادها    ایم محصول سازگار با افز دکی

 رده های فوق ر ان کننده   ابد ر ان کننده  افز دکیFluentis® 

 دیدگید کننده:  های افز دکیParsmanChemical® R200 

 های ز دگید کننده:  افز دکیParsmanChemical® AX-104 

 منبسط کننده های افز دکی 

 کاهش جمع شدگی های افز دکی 

 مواد عمل آ ری بدای ب)م کمایان 

  قالب م مولیر غم 

 مشخصات فنی

 موثرماده  میکروسیلیس )دوده سیلیسی(

 شکل ظاهری رقیق دوغاب

 رنگ خاکستری تیره

g/cm3 05/0 ±  14/4  چگالی 

8-6  pH 

 درصد مواد خشک درصد 50

 میزان کلر فاقد کلراید

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  00تا  5  

® 

 دوغاب میکروسیلیس

 



 
 

 

 بسته بندی

عدضیه   کیلیوگدمی  55 های سحلدر  Parsman Chemical® SL-504 محصول

 شود  می

 پذید است به درخواست مش)دی امکان ارائه در مخازن بزگ)د امکان

 شرایط نگهداری

سال در جای خشک در بس)ه بندی اصلی    1تواکد بدای حداقل  محصول می

   د ر از تابش مسی)میم خورشیید   درجه ساک)یگداد 55تا  5در دمای  پلمپ

 کگهداری شود 

 موارد ایمنی

را بیه دقیت محال یه     ز محصول لحفا بدگه اطالعات ایمنیی قبل از اس)فاده ا

 ید یا دس)ورال مل ایمنی ر ی بس)ه بندی را بخواکید یکما

 خدمات فنی

 در دس)دس شماست تا درساخ)مان همواره فنی  احد پارسمان شیمی  بخش

 رسان شما باشد   بهینه از محصوالت یاری اس)فاده صحیح  

 

 اطالعات تماس:
 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 ر ز شیده اطیالع رسیاکی         مورد اصالب قدار گیدد که در بدگههای آزمابشگاهی است  اطالعات فوق ممکم است  ایم اطالعات بد اساس تجدبیات ما   آخدیم ک)ایج ارزیابی

همیشیه بیه ر ز تیدیم    های اطالعات فنی به صورت مس)مد به ر ز شده    شود که در آن بدگه اطالع رساکی می  www.parsmangroup.comآتی اطالعات در  ب سایت شود  تغییدات  می

فا ت از کیفیت محصیول ماکنید ذخییده سیازی     کسخه قابل دس)دس است  گد ه پارسمان مسئولیت ک)ایج ض یف کاشی از موارد غید مدتبط با کیفیت محصول یا کاشی از م ایبی که از عواملی م)

 پذیدد  شود را کمی اش)باه ایجاد می

 

 Parsman Chemical® SL-504   70/75/1511 یدایش: 
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