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 شل میکروسیلیس

طل هیکشٍسیلیس یکی اص هٌاسثتشیي افضٍدًی ّای تتي جْت افضایص دٍام تتي هی تاضذ کِ استفادُ اص آى تِ 

سثة تاال سفتي هماٍهت ضیویایی دلیل داسا تَدى تشکیة پَصٍالًی، عالٍُ تش افضایص سٍاًی ٍ هماٍهتْای هکاًیکی، 

ٍ ًفَرًاپزیشی دس تشاتش سطَتت ٍ یًَْای خَسًذُ اص جولِ کلش ٍ سَلفات ضذُ ٍ هصشف آى دس هٌاطك ضوالی ٍ 

افضٍدًی طل هیکشٍسیلیس  جٌَتی کطَس کِ دس هعشض خَسدگی چٌیي یًَْایی لشاس داسًذ، لَیا تَصیِ هی گشدد.

% 03، ٍاتشپشٍف ضذى ٍ افضایص هماٍهت هکاًیکی تتي تا تیطتشتشاکن تِ دلیل کاّص ًسثت آب تِ سیواى سثة 

چٌاًکِ هیتَاًذ تِ عٌَاى افضٍدًی تتي، جایگضیي همشٍى تِ صشفِ ٍ هٌاسثی تشای کفپَش سیواًی پش  ًیض هی گشدد.

 هماٍهت تِ ضواس آیذ.

ٍهکول  (SF-MIX)ًشهالٍ دس گشیذّای  ASTM C494 & C1202 ّای طل هیکشٍسیلیس تش اساس استاًذاسد

هیضاى هماٍهت  ،اص لحاظ لذست سٍاى کٌٌذگیایي گشیذّا ضذُ کِ  ٍ عشضِ تَلیذ (SF-MIX  ACP)تتي 

 اص یکذیگش تفکیک هیگشدًذ.   ٍ سشعت ٍاکٌص هکاًیکی

 موارد مصرف

 تتي سیضی دس ساصُ ّای حجین ٍ پش هماٍهت

یًَْای خَسًذُ کلش ٍ سَلفات تخصَظ دس هٌاطك ضوالی ایجاد هماٍهت ٍ ًفَر ًاپزیش ًوَدى تتي دس تشاتش حوالت 

 ٍ جٌَتی کطَس

 ساخت تتي ٍاتشپشٍف دس دیَاسّای حائل، هٌاتع آتی ٍ چالِ آساًسَسّا

 کفپَش ّا ٍ کفساصی ّای پایِ سیواًی پش هماٍهت ٍ هحیط تیواسستاًی دس هعشض اضعِ 

 مسایا

 ٍاتشپشٍف ضذى تتيافضایص هماٍهتْای ضیویائی، هکاًیکی، ًفَر ًاپزیشی ٍ 

 افضایص سٍاًی، تشاکن ٍ دٍام تتي تذٍى ًیاص تِ فَق سٍاى کٌٌذُ یا افضٍدًیْای دیگش 

 جاتجائی، ًگْذاسی ٍ هصشف تسیاس آساى ٍ ساحت 

 حفاظت اص سالهتی ٍ تْذاضت کاسکٌاى ٍ هحیط کاس
 

 طریقه مصرف

 5سا تِ تتي آهادُ ٍ یا دس تچیٌگ ٌّگام ساخت تتي اضافِ ًوَدُ ٍ تِ هذت حذالل  SF-MIXطل هیکشٍسیلیس 

دسصذ ٍصى سیواى ٍ یا هَاد  03الی  5طل هیکشٍسیلیس اص دلیمِ فشآیٌذ اختالط اداهِ یاتذ.هیضاى هعوَل هصشف 

 سیواًی هَجَد دس تتي هیثاضذ.
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 فیسیکی و شیمیایی:مشخصات 

 ACP   SF-MIXطل هیکشٍسیلیس SF-MIXطل هیکشٍسیلیس  

 شله ای شله ای حالت فیسیکی :

 خاکستری خاکستری رنگ :

 55/0± 3/1  (gr/cm3) 55/0± 34/1 (gr/cm3)  وزن مخصوص :

 نذارد نذارد یون کلر

PH  9  15تا  9  15تا 

 ASTM C494 & C1202 ASTM C494 & C1202 استانذارد

 درصذ وزن سیمان  7الی  4 درصذ وزن سیمان  15الی  5 میسان مصرف

 کیلوگرمی 55دته های  کیلوگرمی 55دته های  تسته تنذی

 تاتش و یخسدگی از دور مناسة انثار  در سال یك تا : نگهذاری شرایطو  زمان

0) آفتاب مستقیم
C 15 55 تا) 

 و یخسدگی از دور مناسة انثار  در سال یك تا

0) آفتاب مستقیم تاتش
C 15 55 تا) 


