
 

 

 هاویژگی
  کذذذ  ا بذذذارابر رر برببذذذر  اریبسذذذ یر ینفوذپذذذ

 مهاج   یهاطیمح
 یرابر بتن رر برببر خوررگ شیبفزب 
 ها رر بتنبز حمله سولفات یر یجلوگ 
 بتن تازه یچسبندگ شیبفزب 
 بتن یوستگیپ بهبور 
 بتن یبا ضربه یشیمقاامت سا شیبفزب 
 بسالمپ بتن تازه کاهش 
 سیلیکراسذذیپذذورر مبذذتن بذذا  ییکذذارب شیبفذذزب 

MICROSILICA 
 بتن رر قالب یپرکنندگ تیخاص شیبفزب 
 بتن یا جدبشدگ یبندبختگبز آب یر یجلوگ 
 بتن تازه رشیزمان گ شیبفزب 
 خزش بتن کاهش 
 بتن یبرتجاع بیضر  شیبفزب 
 ا... 

 کاربردها
 بتن پرمقاامت ا بتن فوق توبنمند دیتول 
 بنذذدم ماننذذد  آب یبتنذذ یهاسذذازه یبذذرب مناسذذب

 ها ا مخازن آبهام کانالسدهام پل
 فرارگذذاه ا  یکفسذذاز  یهذذابتن یبذذرب مناسذذب

 نیسنگ آالتنیتررر ماش محل

 مصرفمقدار 
بذذا نذذو  بذذتن  پذذوزاالننذذو  میذذزبن مفذذرن بیذذن 

شذذورم بمذذا میذذزبن سذذاخته شذذده محاسذذبه می
ازن  %15تذذا  3بذذین بسذذتاندبرر بیذذن محفذذول 

بسذذت ا بایذذد بذذه همذذان مقذذدبر بز ازن  سذذیمان
 .سیمان ک  شور

 روش مصرف
خشذذذه بذذذه مذذذوبر  سیلیکراسذذذیبفذذذزارن م .1

راش  نیذذرر ب خشذذه بذذتن رر حذذال بخذذتال  
رر هنگذذار  یقذذو یکسذذرهایبهتذذر بسذذت بز م

 یبتن بستفاره شذور تذا کمتذر بذا مشذکالت دیتول
ا کلوخذذذذه شذذذذدن  بیذذذذچذذذذون عذذذذدر ترک

 .دیموبجه گرر سیلیکراسیم
حل تول ایبه تربک  سیلیکراسذذذیم بفزارن .2  دیم

مانند  زیراش ن نیرر ببتنم بعد بز بختال  موبر  
مناسذذب موبر  بیبحتمال عدر ترک نیشذذیراش پ

 اجور ربرر.
بز آب بتن ا  یبا قسذذمت سیلیکراسذذیم بختال  .3

راش  نیتر راش مناسذذب نیب بفزارن آن به بتن 
به مخلو  بتن بستم  سیلیکراسیبضافه کررن م

ذربت  یشذذدگچون نه تنها به ابسذذ ه عدر پخش
 دیسذذالمت بنسذذان رب تهد یخ ر  سیلیکراسذذیم

رر بتن ربشذذته ا  یکنوبختیبلکه پخش  کندمینم
 .شوریذربت م یشدگمانع بز کلوخه

 

 پوزاالن ®پودرمیکروسیلیس
 

 و دوام بتن یبهبوددهنده خواص مقاومت 

 
 
 

 مناسب برای تولید بتن پرمقاومت 
  کاهش نفوذپذیری بتن 
 های مهاجمتولید بتن بادوام در محیط 
  وزن سیمان %15تا  3% :مقدار مصرف متوسط 
 بندساخت بتن آب مناسب برای 
 دهنده ضریب ارتجاعی بتنافزایش 

 

سیلیس  سیلیکون رر کورهMICROSILICAپورر میکرا سید  سیلیس غیر بلوری )آمورن( بز جنس ری بک های قوس بلکتریکی م 
توبند به صورت غیرمتربک م متربک م شور. بین محفول میبست که به عنوبن سوپر پوزاالن بربی بهبور خوبص بتن بستفاره می

 .شده ا راغابی بستفاره شور گلوله
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