
 

 

 کاربردها

محصول  نیا یبرا توانیکه م ییاز جمله کاربردها
 است: لیبرشمرد، موارد ذ

  یمحصببو ت یبهبود خواص ظاهر  یبرا مناسبب 
 گمنتیآب، پ هیپا یهاچون: رنگ، انواع مرک 

 و...
 و ماکرو کرویم یهاها و حبابکف نابودکننده 
 ندهیا خت،یو عمق  هیسبببرو رو جادکن با  کنوا

 آب هیها در محمل پاحذف حباب
 نده پ نیو از ب حذف نتیبردن ذرات پراک و  گم

 لریف
  انواع روان کننده  ییکاهش هوازا یبرا مناسببب

 نیو نفتال گنویل هیبتن بر پا
 میتنظ تیر یامن جهت مد هیحاشببب کنندهفراهم 

 محصول تهیسکوز یو
 یبهتر در افزودن یکنواختیانسجام و  کنندهفراهم 

 یکونیلیس کف ضداستفاده از  دیداشته باش توجه
 :شودیم لینامناس ، باعث بروز مشکالت ذ

 محصببول و  یناخواسببته در چگال راتییتغ جادیا
محصول  یاز آن، هنگام اجرا یبروز مشکالت ناش

 سرو یرو
 محصول ییاجرا تیفیدر ک یمنف راتیتأث بروز 
 نامتناسببب  در محصبببول  یحالت ظاهر  جادیا

 یدیتول
 و... 

 مقدار مصرف
مقدار آب، مقدار مصرف این محصول، با توجه به 

است، اما به  ریبتن متغ یافزودنرزین و سایر مواد 
و  %0.1ماده،  نیمصرف ا زانیحداقل م یطور کل
 .است %0.3 مصرف آن، زانیحداکثر م

 

 

 روش مصرف
 ی سیلیکوکونیلیس ضد کفاز  یاستفاده کاربرد یبرا

SILICOبل از  نیاز ا یمی، بهتر اسبببت ن ماده را ق
آن  یروان کننده بتن و مابق ای ندریب ای نیافزودن رز 

 کسریکه دور م یمواد و در زمان نیرا بعد از افزودن ا
 .دییکند است، استفاده نما

 ®کوسیلی
 (دیفومر )  ضد کف

 

 حباب و کف کنندهو حذف تهیسکوز یکننده وکنترل 

 
 
 

 مناسب برای بهینه کردن خواص فیزیکی و ظاهری افزودنی 
 نسبت به وزن کل فرمول %0.3تا  %0.1بین  :مقدار مصرف متوسط 
 هاها و کفباثربخشی بسیاری قوی در حذف حبا 
 مناسب برای حذف ذرات پراکنده پیگمنت و فیلر 
 بر پایه لیگنو و نفتالینهای بتن مناسب برای روان کننده 
 قبل و بعد از اضافه کردن رزین در محمل رنگ ویسکوزیته، کنندهکنترل 
  

محصولی مناس  برای بهینه کردن خواص فیزیکی محصو ت متنوع است و تأثیر زیادی  ،SILICO سیلیکونی سیلیکو ضد کف
های میکرو و ماکرو دارد. این محصول که نسبت به سایر محصو ت مشابه، قدرتمندتر و بدون هر گونه در از بین بردن حباب

 .شودتنش ناخواسته است، موج  انسجام و یکنواختی بهتر افزودنی می
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