
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 فیتوص
)مقاومیت فشیا، خ شیشیی و    است که موجب بهبود مشخصات فیزیکیی و مکیاکیکی    بر پایه میکروسیلیس محصولی Parsman Chemical® SLP-5045 الیافداردوغاب 

با ویسیکوزیته مااسیب   و الیاف آب  خسیلیساکسیوکی از پود، میکروپویژه به صو،ت سوسها  کگهدا،کده  گردد. این محصول با استفاده از افزودکی بتن میکششی( و دوام 

 شود. ا،ائه می
 

 موارد کاربرد

 ها  بتای پیش ساشته الیان 

 ها ها  صاعتی و عرشه بتای پل ساز  کف 

 ها  شود متراکم بتن (SCC) 

 و یخها  ذوب  ها  د، معرض سیکل ها و الیان سازه 

  ها د، مقابل کفوذ یون کلراید و حیالت سولفات ها  با دوام باال بتن 

 ها  با مقاومت سایشی باال ماکاید سیحوب بتایی د، معیرض بیا،       بتن

 ترافیک وسائل کقلیه

  عیلکرد باال مقاومت و ها  با بتن (HPC) 

  کاهش حرا،ت هید،اتاسیون( ،یز  حجیم بتن( 

  هاخ سیدهاخ   باد ماکاد مخازنخ توکل بو آ پایین ها  با کفوذپذیر  بتن

 ها  زیر زمیای د، معرض فشا، هید،و استاتیکی آب استخرها و سازه

 ها مزایا و ویژگی

Parsman Chemical® SLP-5045  سید آزاد د، ترکیب با کلسیم هید،وک

ها  کلسیم با شاصیت  اسیون سییانخ سیلیکاتها  هید، شده از واکاش

کاد و موجب بهبود مشخصات فیزیکی و مکاکیکی  چسبادگی ایجاد می

اثرات زیر بر ،و  بتن تازه و سخت شده دا،ا  گردد. این محصول  بتن می

 باشد:  می

 میکروسیلیس با شاصیت سییاکی و  دوغاب :افزایش استحکام بتن

،ا تولید  C-S-Hها  جدیدتر  از جاس  پوزوالکی شودخ ترکیب

عالوه بر ایاکه وجود  کاد. کرده و بافت مستحکیی برا  بتن فراهم می

ها   الیاف بصو،ت یکاواشت د، سراسر بافت بتن باعث حذف ،یزترک

ت ماین ویژگی موجب افزایش مقاو شود. موجود د، سحوب بتای می

 گردد. بتن سخت شده می

 ابعاد بسیا، به دلیل  :و کاهش نفوذپذیری بتن فزایش دوام بتنا

ذ،ات میکروسیلیس که د، دوغاب میکروسیلیس تشکیل  ،یز

ها و شلل و فرج  دهادخ تیام حفره سوسپاکسیون پایدا، می

یکروسکوپی میکروسکوپی شییر سییان ،ا پر کرده و حتی فواصل م

کیاید. بدین ترتیپ شییر  کیز پر می ،ا ها  سییان مجاو، بین داکه

سییان د، بتن بسیا، توپرخ متراکم و مستحکم شده و مقاومت و دوام 

 یابد. آن افزایش می

 وجود هدفیاد الیاف د، این  های بتنی: های المان کاهش ریزترک

محصول با ایجاد پل بین ذ،ات شییر سییان باعث کاهش ایجاد 

 شود. ،یزترک د، سحوب بتای می

 :یکدست  و ایجاد بتای هیگن بهبود مشخصات رئولوژی بتن

 .بتن تر د،بواسحه حذف آب اکداشتگی و جداشدگی 

 مقاومتهای پر دستیابی به بتن (𝑓𝑐
‘≥ C85) 

 

 مصرف نکات

Parsman Chemical® SLP-5045  دوام و استحکام با قابلیت  بتن دیتول  برا

 ،ود. مخصوصا د، شرایحی که فاصله حیل قابل توجه استخ به کا، میباال 

 خکا،پذیر  ها  مختلف اشتالط بتن با ،ده  ها طرباکواع  از محصول نیا

 و یفا  ایمزا با خ EN 206ییا،وپا استاکدا،دمحابق و شرایط محیحیخ  دوام

 .کاد یم  رویپ برجسته  اقتصاد

با بخشی از آب اشتالط  Parsman Chemical® SLP-5045شودخ  توصیه می

هیچاین د، صو،ت استفاده د، بتن به سایر ترکیبات بتن اضافه گردد. 

دقیقه به صو،ت یکاواشت مخلوط  5کامیون حیل بتنخ حداقل به مدت 

با توجه به میزان مصرف قابل توجه دوغاب میکروسیلیس توصیه  کیایید.

شودخ آب مخلوط بتن با توجه به د،صد مواد ششک این محصول اصالب  می

 مشخصات فنی

 موثرماده  میکروسیلیس )دوده سیلیسی(

 شکل ظاهری رقیق دوغاب

 رنگ خاکستری تیره

g/cm3 05/0 ± 55/1  چگالی 

8-6  pH 

 درصد مواد خشک درصد 50

 میزان کلر فاقد کلراید

 میزان مصرف توصیه شده وزن سیمان برای مصارف معمولدرصد  15تا  5  
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 گردد و از آب مخلوط بتن کاسته شود.

 .گرددبل از مصرف به شوبی مخلوط قرف ظشودخ محتویات  توصیه می

 زیر است: موادها و  این محصول سازگا، با افزودکی

 ده ها  فوق ،وان کااده و ابر ،وان کااده  افزودکی،Fluentis® 

 دیرگیر کااده:  ها  افزودکیParsmanChemical® R200 

 ها  زودگیر کااده:  افزودکیParsmanChemical® AX-104 

 مابسط کااده ها  افزودکی 

 کاهش جیع شدگی ها  افزودکی 

 مواد عیل آو،  برا  بتن کیایان 

 وغن قالب معیولی، 

 بسته بندی

عرضه  کیلوگرمی 55 ها  سحلد،  Parsman Chemical® SLP-5045 محصول

 شود. می

 شرایط نگهداری

سال د، جا  ششک د، بسته باد  اصلی و  1تواکد برا  حداقل  محصول می

 و دو، از تابش مسیتقیم شو،شیید   د،جه ساکتیگراد 55تا  5د، دما   پلیپ

 کگهدا،  شود.

 موارد ایمنی

،ا بیه دقیت محالعیه     ز محصول لحفا برگه اطالعات اییایی استفاده اقبل از 

 ید یا دستو،العیل اییای ،و  بسته باد  ،ا بخواکید.یکیا

 خدمات فنی

 ساشتیان هیوا،ه د، دسترس شیاست تا د،فای واحد پا،سیان شییی  بخش

 ،سان شیا باشد.  بهیاه از محصوالت یا،  استفاده صحیح و

 

 اطالعات تماس:
 پارسمان شیمی ساختمان واحد

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

 04پالک 

  425-81957شماره تماس: 

 425-22214814دورنگار: 

 info@parsmanchemical.comپست الکترونیک: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

www.parsmangroup.com 

هیا  اطالعیات فایی بیه ،وز شیده اطیالع ،سیاکی         ها  آزمابشگاهی است. اطالعات فوق میکن است مو،د اصالب قرا، گیرد که د، برگه این اطالعات بر اساس تجربیات ما و آشرین کتایج ا،زیابی

ها  اطالعات فای به صو،ت مستیر به ،وز شده و هییشیه بیه ،وز تیرین     شود که د، آن برگه اطالع ،ساکی می  www.parsmangroup.comآتی اطالعات د، وب سایت شود. تغییرات  می

موا،د غیر مرتبط با کیفیت محصول یا کاشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصیول ماکاید ذشییره سیاز       کسخه قابل دسترس است. گروه پا،سیان مسئولیت کتایج ضعیف کاشی از

 پذیرد. شود ،ا کیی اشتباه ایجاد می
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