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 گروه مهندسی آرکا                    
ARKAGEL SP                              

 افزودنی ژل میکروسیلیس                     

 

 شرح محصول :

ARKAGEL SP  افزودنى است متشکل از آب، میکروسیلیس، فوق روان

خواص بتن که براى کمک  کننده بر پایه پلى نفتالین و مواد اصالح کننده

به کاهش نفوذ پذیرى بتن استفاده مى شود. این افزودنى براى استفاده در 

طراحى شده است که عالوه  35بتن هاى با نسبت آب به سیمان بیشتر از % 

ذ پذیرى و افزایش روانى بتن، از احتمال جدا شدن مصالح در بر کاهش نفو

بتن هاى پمپ شونده نیز مى کاهد. همچنین استفاده از این افزودنى در 

مواردى که مصالح سنگى فاقد مقدار ریزدانه الزم است، پیشنهاد مى شود. 

از میزان نفوذ پذیرى بسیار پایینى در  ARKAGEL SPبتن حاوى افزودنى 

  ب و یون هاى مهاجم برخوردار میباشد و مقاومت هاى مکانیکى آنبرابر آ

افزایش مى یابد. همچنین سیلیس آمورف )بى شکل( این افزودنى با آهک 

آزاد حاصل از هیدراسیون سیمان واکنش داده و تولید کریستال هاى متراکم 

در برابر خطر  ARKAGEL SPسیلیکات کلسیم مى کند، از اینرو بتن حاوى 

سنگدانه در مناطق مستعد، در امان است. استفاده از این  -نش قلیایىواک

محصول موجب رعایت کامل بهداشت محیط کار و رفع خطرات تنفسى 

ناشى از کاربرد میکروسیلیس پودرى براى گروه کاربر خواهد شد. درصورت 

 نیاز امکان تولید این محصول با روان کننده بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم

ARKAGEL P و فرا روان کننده بر پایه پلى کربوکسیالت اترARKAGEL 

HP وجود دارد. براى تولید بتن هاى روان مى توان عالوه بر دوغاب 

میکروسیلیسى از انواع روان کننده ها به طور همزمان استفاده نمود. بدین 

 .منظور با کارشناسان این شرکت مشاوره نمایید

 کاربرد و موارد استفاده:

ARKAGEL SP  داراى موارد مصرف متعددى است که از آن جمله مى توان

به بتن هاى توانمند، بتن هاى در معرض محیط هاى خورنده چون سازه 

 هاى دریایى و ساحلى، بتن هاى پمپ شونده با مسافت زیاد، بتن هاى پیش

ساخته، بتن مخازن آب و فاضالب، بتن هاى در معرض سایش مانند سر ریز 

بتن کانالها و بتن هاى روان که در معرض خطر جداشدگى ذرات  سدها و

مى باشند، اشاره کرد. بهترین روش استفاده ، افزودن آن به بتن در محل 

ساخت و پس از اختالط سایر اجزا مى باشد تا بخوبى با دیگر اجزاى آن 

شود. در صورتى که آنرا در محل کارگاه به میکسر مى افزایید، به  مخلوط

 هر متر مکعب بتن یک دقیقه با دور تند مخلوط شود. ازاى

 

 

 

 

 مطابقت با استاندارد:

ASTM C1202 AND 

BS EN12390-8 
BS 1881-122 

        

 خصوصیات فیزيکی و شیمیايی:                     

 دوغاب غلیط سیمانی رنگ  حالت فیزیکی

 ندارد  آسیب تنفسی

 ندارد  اشتعال

 10-8  درجه اسیدی

 کیلوگرم در متر مکعب 1200  وزن مخصوص

  

 :  میزان مصرف

ARKAGEL SP  را متناسب با خواص دل خواه ، همچون اصالح شکل بتن

درصد وزن سیمان به  10تا  5تازه و یا کسب مقاومت نهایى بیشتر، از 

 .مخلوط بتنى اضافه مى شود

 بسته بندی : 

ARKAGEL SP  و عرضه مى شود کیلوگرمى بسته بندى 25در ظرف هاى. 

 انبار داری :

درجه سانتیگراد به دور از  40تا  5توصیه می شود که انبار داری در دمای 

 تابش مستقیم آفتاب باشد.

 عمر نگهداری :

در صورت حفظ و نگهداری در شرایط مناسب پیشنهادی و در بسته بندی 

 ماه قابل نگهداری میباشد. 12اولیه تا 

 ايمنی : 

ARKAGEL SP ه ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی آسیبی به ماد

پوست نمی رساند. اما به عنوان یک ترکیب شیمیایی و رعایت موارد 

احتیاطی مصرف گردد. برای جلوگیری از تماس با پوست و چشم از دستکش 

های محافظ و عینک استفاده شود و یا پس از تماس مستقیم با پوست و یا 

 چشم با آب شسته شود.

 خدمات فنی : 

بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به طرح 

اختالط ، بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی در کارگاه 

 آماده همکاری و ارایه خدمات می باشد.


