
 

 

 یاصل یکاربردها
 پرنقاٍنت  بتن تَلید (HSC) 
 کو بسیار نفَذپذیری با بتن تَلید 
 سنگین ترافیک با سایش ضد يای بتن تَلید 
 سیهانی يای لَلٌ ٍ بتنی بند آب آبی يای سازى 
 ذٍب نتوَالی يای سیکل نعرض در يای سازى ٍ 

 یخبندان
 سوَلفا  يوای یَن حهلٌ نعرض در يای سازى ٍ 

 دریا آب يهچنین، ٍ کلر
 بانوديای يوا، نیرٍگاى سديا، يا، پارکینگ يا، پل 

  يا تَنل ٍ بندريا پرٍاز،

 مصرفمقدار 
 از ،پاٍر ژل نیکرٍسیلیس اٍلتورا نصرف دقیق نقدار
 پورٍژى نیاز حسب بر ٍ کارگايی يای آزنایش طریق

 در نعهوَل طوَر بوٌ نقودار این. شَد نی نشخص
 .است نصرفی سیهان ٍزن درصد 6 تا 3 نحدٍدى

 بًتور کو، بسیار نفَذپذیری با يایی بتن تَلید برای
 افوزایش بوا توا یابود افوزایش نصرف نیزان است
 ژل در َدوووونَج ی دىووووکنن رٍان رووواب زانووونی

 کايش سیهان بٌ آب نسبت تنًا نٌ نیکرٍسیلیس،
 بوٌ بیشوتری نیکرٍسویلیس نیزان، يو بلکٌ یافتٌ،
   .شَد ٍارد بتن

 روش مصرف
 بٌ بتن، سازندى اجزای تهام کانل اختالط از پس .1

 .شَد اضافٌ نیکسر تراک
 نخلَط آن از بخشی یا بتن اختالط آب تهام با  .2

 کار این) گردد اضافٌ بتنی نخلَط بٌ ٍ شدى
 (.شَد نی بتن در نادى این بًتر پخش باعث

 مزایا
 کوووٌ اسوووت پوووَزٍ نی ای نوووادى نیکرٍسووویلیس

 کوورٍی) آنووَرف سوویلیس زیووادی نقووادیر حوواٍی
 سوویلیس ایوون. باشوود نی( کریسووتالی غیوور ٍ شوکل

 ٍاکونش بوتن در نَجوَد آيوک بوا کریسوتالی غیر
-C-H) سووخت کلسوویو سوویلیکا  ٍ دادى نشووان

S )باعوث کوٌ پرنقاٍنوت ای نوادى کنود  نی تَلید 
 .شَد نی بتن نقاٍنت افزایش

 شودن پر باعث نیکرٍسیلیس، ریز ذرا  کنندگی پر
 کوو را بوتن نفَذپذیری ٍ گردد نی بتن فرج ٍ خلل
 ژل در نَجوَد بوتن کنندى رٍان نًایت، در. کند نی

 نیکرٍسویلیس پوَدر کهوک بوٌ نیوز نیکرٍسیلیس
 باعوث سویهان، بوٌ آب نیوزان کايش با ٍ آید نی

 .شَد نی بتن دٍانی ٍ نقاٍنتی خَاص بًبَد
 سیهان بٌ آب نسبت کايش 
 بتن کارایی ٍ رٍانی افزایش 
 حالووت در بووتن کووارایی زنووان نوود  افووزایش 

 خهیری
 تجًیووزا  اسووتًالک کووايش ٍ پهپوواژ سووًَلت 

 ریزی بتن
 نقاٍنوت در سویهان، عیوار% 22 تا% 11 کايش 

 یکسان فشاری
 پرتلند يای سيهان انَاع با سازگاری 
 کوٌ شوراطیی در بوتن يای طرح شدن اقتصادی 

 حهلٌ دطنانيکی، بارياي ٍ ضربٌ نعرض در بتن
 گيرد نی قرار کلراطديا ٍ يا سَلفا 

  بافووت اطجوواد ٍ يا سوونگدانٌ فيلوور کسووری رفوو 
 بتن در بيشتر خهيری

 سایشی ٍ فشاری نقاٍنت افزاطش 
 زٍدرس فشاری نقاٍنت حصَل 
 بتن آب جذب کايش 
 بتن نفَذپذیری کايش 
 يوای تنش از ناشوی يای ترک ایجاد از جلَگیری 

 بتن در شدگی جه  ٍ حرارتی

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه اولترا
 ايهیت از بتن دٍام کٌ يایی پرٍژى در کلی طَر بٌ

 نقاٍنت ٍ نفَذپذیری عدم ٍ است برخَردار با یی

 ايهیت شیهیایی ٍ نحییی نخرب عَانل برابر در
 .گرفت کهک نحصَل این از تَان نی دارد،
 نخورب عَانول برابور در بوتن با ی نقاٍنت ایجاد

 اسوتفادى شدى باعث کلر ٍ سَلفا  نانند شیهیایی،
 ٍاق  بتنی دریایی يای سازى در نیکرٍسیلیس ژل از
 رٍاج فووارس خلووی  ی حاشوویٌ ٍ کشووَر جنووَب در

 .کند پیدا بیشتری
 سوووواخت در نیکرٍسوووویلیس ژل از اسووووتفادى
 نیووز نسووکَنی ٍ کشوواٍرزی بنوود آب اسووتخريای

 آن، نفَذناپووذیری ٍ بووتن کیفیووت افووزایش جًووت
 .است ناپذیر اجتناب انری

 

 

 نیکرٍسیلیس ژل پاٍر ®اولترا

 بتن دوام و بندیآب|  الیاف بدون و الیافی

مناسب برای تولید بتن بادوام 
 :درصد وزن سیمان 5مقدار مصرف متوسط 
 استخر بندآبساخت بتن 
های مخرب کلر و سولفاتدر برابر یون ساخت بتن مقاوم 
 و حالت خمیری مالتافزایش چسبندگی 
در مقاومت ثابت کاهش مصرف سیمان 

، نحصَلی نناسب برای افزایش دٍام ٍ پایایی بتن ٍ کايش نفَذپوذیری آن اسوت. در ترکیوب ULTRA پاٍر ژل نیکرٍسیلیس اٍلترا
باعث افزایش تراکو در بتن شدى ٍ بتن را در برابر این نادى، ابر رٍان کنندى بر پایٌ پلی کربَکسیال  اتر استفادى شدى است. از این رٍ، 

ژل نیکرٍسیلیس اٍلترا، بًبَد ديندى خَاص رئَلَژیک بتن در حالوت خهیوری ٍ  .نهایديای نخرب کلر ٍ سَلفا  حفظ نینفَذ یَن
بسیار نیلَبی بٌ بتن  ارتقا ديندى کیفیت بتن سخت شدى است ٍ با دارا بَدن نادى پَزٍ نی نیکرٍسیلیس ٍ ابر رٍان کنندى، خَاص

 .ای بتن اشارى نهَدتَان بٌ افزایش نقاٍنت فشاری، کششی، خهشی ٍ ضربٌکند  از جهلٌ این خَاص نیاضافٌ نی

ASTM C1202 / BS 1881-122 / ISIRI 2930 / BS EN 12390-8 
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