
 
 

 

 

  

 AC1 GEL-FARA                               ژل مکمل بتن       

گونه پیشرفته ای از مواد افزودني بتن است كه برای ساخت بتن FARA-GEL AC1  ماده  

مپ در زمان بردن اسال وه بر باالشود. اين ماده عالهای توانمند و چند منظوره به بتن افزوده مي

تركیبي از مواد   اين محصول آب و قطع نفوذپذيری بتن مي گرددساخت بتن باعث رفع جذب 

 شیمیايي ذيل است:

 -4واتر پروف  -3 پلي كربوكسیالتيهای نسل جديد فوق روان كننده -2میكروسیلیس -1

 كاتالیزور و فیلرهای پركننده

توان با استانداردهاي ذيل اثرات ماده مكمل بتن را پس از مصرف در بتن مي

 تحليل قرار داد: مورد

  DIN 1048 PART 5, DIN 1048 PART 4 

 DIN 1048 PART 1 ,   DIN 1048 PART 2   

BS 1881 PART 122 , DIN EN12390 - 8   

ASTM C1202- 05   
 

 موارد کاربرد« 

  .ساخت بتن هاي پرمقاومت و نفوذ ناپذير 

 ي و جنوبي بتن ريزي در مناطق تحت حمله مواد شيميايي نظير نواحي شمال

  کشور و شوره زارها.

 ها ، مخازن آب و ...ها ، پلساخت بتن اسکله 

  .ساخت بتن تصفيه خانه هاي آب و فاضالب 

 

 خواص و اثرات« 

 . افزايش اسالمپ 

 . رفع نفوذپذيری بتن 

 .جلوگیری از نفوذ يون كلر و ساير مواد شیمیائي مخرب به داخل بتن 

  ن امكان كاهش آب اختالط بت 

  .سازگاری با انواع سیمان های پرتلند  

 های ساخت بتن .كاهش هزينه 

 ني.های طوالامكان حمل بتن در مسافت 

  درصد.70الي   30افزايش مقاومت فشاری حدود 

 . كاهش میزان مصرف سیمان 

  5با تیپ  2امكان جايگزيني سیمان تیپ 

  .جلوگیری از بروز بیماری های جبران ناپذير ريوی 

  .افزايش مقاومت فرسايشي  

  ك تجهیزات بتن ريزی.سهولت پمپاژ و كاهش استهال 
 

  ميزان مصرف:« 

بسته به نوع بتن،  اسالمپ و مقاومت فشاری مورد نیاز میزان مصرف با آزمايشهای 

  درصد وزن سیمان خواهد بود. 16الي  10كارگاهي مشخص خواهد شد اما اين میزان حدود 

و تاثیر آن  FARA-GEL AC1پیشنهاد مي شود جهت تعیین میزان بهینه مصرف 

برروی خواص بتن تازه  و سخت شده مانند كارايي ، حفظ كارايي ،گیرش و مقاومت اولیه و 

 صورت پذيرد .   نهايي ، آزمايش كارگاهي
 

 : نحوه مصرف« 

 مكمل بتن را مي توان به دو صورت به بتن اضافه نمود:



 
 

 

 

  

 . در تراك میكسر از اختالط كامل تمام اجزاء بتن پس -1
 در هنگام اختالط و تولید بتن در بچینگ -2

 ط بتن حل نموده و سپس به اجزاء خشك افزوده گردد.در آب اختال -2

درصد وزني كل ماده  50تا  45میزان میكروسیلیس فعال موجود در اين افزودني در حدود توجه : 

 الذكر را در نظر بگیريد. اسبه میزان میكروسیلیس فعال در بتن مقادير فوقباشد. لذا جهت محمي
 

 شيميايي و فيزيکي مشخصات «

 حالت فیزيكي : دوغاب غلیظ 

 gr/cm3 7  /1وزن مخصوص :   

 رنگ: قهوه ای سوخته

PH  :5/0± 5  /8 

 قابلیت انحالل : در آب
 
 

 شرايط نگهداري: « 

 سته بندی اولیه مدت نگهداری :  يك سال در ب

 شرايط نگهداری : دور از سرما ويخبندان و تابش مستقیم و طوالني نور خورشید

 درجه سانتي گراد . 25تا15بهترين دمای نگهداری: 

 كیلوگرمي 25نوع بسته بندی: سطل 
 
 ايمني: و حفاظت «

 ب باز و بسته كنید.دقیقه چشم خود را در آ 2درصورت برخورد اين ماده با چشم فوراً به مدت  - 1

 اين ماده غیر قابل اشتعال است. - 2

 

 


