
 

 

 
 ی اصل یکاربردها 

 حجیم   هایبتن  تولید ▪
 پایین  نفوذپذیری و باال  بادوام  هایبتن  تولید ▪
 حرارتی  آرماتور بدون  غیرمسلح، بتن  تولید ▪
  زمتتان  و مستتیرها در بتتتن حمتت  قابلیتت   ایجاد ▪

 طوالنی
 پرمقاوم    هایبتن  تولید ▪
  مختتر   هتتاییون  معتتر   در  هتتایبتن  تولیتتد ▪

 کلر و  سولفات
 دریایی  و  هیدرولیکی هایسازه  هایبتن  تولید ▪

 مصرف مقدار 
  طریتتق  از  میکروسیلیس ژل  این  مصرف  دقیق   مقدار
  مقدار  این.  شودمی  مشخص  کارگاهی  هایآزمایش
 ستیمانی  مواد  وزن%  10  تا  5  محدوده  در  تواندمی

  از   بیشتتتر  یتتا  کمتتتر  مصتترف  مقتتدار.  باشتتد  مصرفی
  نتتو  بتت  بنا افزودنی، ماده  این  پیشنهادی  محدوده
  تغییتتر برای. اس   متغیر شما نیاز  و پروژه  نو   بتن،
 رامکتا فنی واحد  کارشناسان  با  حتما   مصرف، میزان
  .فرمایید حاص  تماس

 روش مصرف
  PROسوپر ژل میکروسیلیس پترو  برای استفاده از 

های متفتتاوتی ودتتود دارد. ایتتن محصتتول هتتم  راه
تواند در بچینتتب بتت  بتتتن اوتتاف  شتتود و هتتم  می
تواند در مح  پتتروژه بتت  تتترار میکستتر اوتتاف   می
 .گردد
  در  میکروستتیلیس  ژل  ستتوپر  افتتزودن  صتتورت  در .1

  بتت   ستتیمان  از   بعتتد  ماده  ینا  اس    الزم  بچینب،
  انجتتام  ایاندازه  ب   اختالط  و  شود  اواف   مخلوط
 .آید  دس    ب   همگنی  مخلوط  ک   گیرد
  در میکستتر تتترار بتت  پتترو  ژل  سوپر  افزودن  برای .2

 :داش    تود   نکت   س   ب   باید پروژه، مح 

  ب   ماده  این  افزودن  از  پیش بتن اسالمپ  باید( الف 
  روانتتی  بتتودن  بتتاال  صتتورت  در  تا  شود  بررسی  ترار
  آ   دچتتار  بتتتن  ژل،  سوپر  افزودن  از   بعد  بتن،  اولی 

 .نشود  انداختگی
  بتتتن  استت    الزم)  شود  ریخت   بتن  روی  ژل  باید(    
  بتتتن روی ژل و کنتتد پیتتدا انتقال باالیی هایپره ب 

 (.شود  ریخت 
  میکستتر  تتترار  ،میکروسیلیس  ژل  افزودن  از   بعد( ج
  را  بتتتن  تنتتد  دور  بتتا  دقیقتت   4  مدت  ب   حداق   باید
 .شود  انجام  کام   اختالط  ک  زمانی  تا  کند مخلوط

 مزایا 
  عوامتت   و  هتتایون  برابتتر  در  بتتتن  دوام  افتتزایش ▪

 مخر  شیمیایی
 سیمان  ب   آ   میزان  کاهش ▪
 بتن  نفوذپذیری  کاهش ▪
 بتن  پمپ   استهالر  کاهش و  پمپاژ  سهول   ▪
 بتن  خمشی و  فشاری  کششی،  مقاوم    افزایش ▪
 بتن  در  حرارتی  تنش  از  ناشی  هایترر  کاهش ▪
 بتن  در  شدگیدمع  از  ناشی  هایترر  کاهش ▪
 ثاب   مقاوم   در  بتن  سیمان  میزان  کاهش ▪

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه پرو 
  ستتاخ    بتترای  مناستت    میکروستتیلیس،  ژل  ستتوپر
  و  هااسکل   نفتی،  سکوهای  چون  دریایی،  هایسازه
  زمینتت   در  کتت   استت    پیمانکارانی  تمام  کلی،  طور  ب 

  و  دریتتتایی  هایستتتازه  عمرانتتتی،  هایستتتاخ  
 .  کنندمی فعالی    هیدرولیکی
  بتن  تولید  ب   نیاز   تواندمی  محصول  این  همچنین

  امکان دالیلی ب  ک ) پروژه مح   در را باال  کیفی  با
 در.  نماید  برطرف(  ندارد  ودود  آماده  بتن  خرید
 صورت   ب   بتن  ساخ    از   ناشی   کیفی   اف    واقع،
 . کند  برطرف  کوچک  هایپروژه  در  را  دستی
 باال   دوام  با  بتن  تولید  ها آن  در  ک   خاصی  هایپروژه
 هایپروژه  مانند)   کلر  و   سولفات   هاییون  برابر  در

 چون  شیمایی  عوام   سایر   و(  فارس  خلیج  حاشی 
  از   توانندمی  دارد،  اهمی    کربناتاسیون  و  اسیدها
 .  کنند  استفاده  محصول  این

  بتنتتی  هتتایپروژه  در  سیلیستتی  یدوده  از   استتتفاده
  بتت  توانتتدمی ستتوزی،آتش  و  حرارت  برابر  در  مقاوم
  کمتتک  عوامتت   ایتتن  برابتتر  در  بتن  مقاوم    افزایش
  ژل  ستتتوپر  محصتتتول  از   استتتتفاده  لتتتذا  نمایتتتد،

  نتتو   ایتتن  اختالط  طرح  در  تواندمی  میکروسیلیس
 .باشد  راهگشا  هابتن
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 ساخت بتن با پایایی باالمناسب برای   ▪
 درصد وزن سیمان   7مقدار مصرف متوسط:   ▪
 های دریایی و هیدرولیکی سازهتولید بتن در   ▪
 ساخت بتن پر مقاومت ▪
 افزایش مقاومت بتن کاهش میزان آب به سیمان و   ▪
 کاهش نفوذپذیری بتن ▪
 کاهش مقدار سیمان ▪
 

عالوه بر داشتن دوده سیلیسی ب  عنوان یک سوپر پوزوالن، حاوی فوق روان کننده و الیاف    ،PRO  میکروسیلیس پرو سوپر ژل  
خواص رئولوژیک بتن در حال  خمیری و ارتقادهنده کیفی  بتن سخ  شده اس    بهبودبخشپروپیلن اس . این ماده  پلی

توان در بچینب یا مح  پروژه ب  اده شده اس . این محصول را میهای نس  دوم )پای  نفتالین( استفو در آن از روان کننده 
کند، باعث افزایش تراکم در بتن شده و بتن را بتن اواف  نمود؛ زیرا میکروسیلیس ریزدان  بوده، خل  و فرج ریز بتن را پر می

  .نمایدحفظ می   کلر و سولفات  های مخر نفوذ یون در برابر 
ASTM C1202 / BS 1881-122 / ISIRI 2930 / BS EN 12390-8 

https://ramkaco.com/product/pro/
https://ramkaco.com/product/pro/
https://ramkaco.com/product/pro/
https://ramkaco.com/product-category/silica-fume-gel/
http://www.ramkaco.com/

