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DEZOMIX  4500 
  ژل میکروسیلیکا افزودنی

) ارتقاء دهنده خصوصیات بتن براساس کنترل بر روی بتن ساخته 

-ASTM  C1202 AND  BS EN 12390استانداردهای  شده

8 ،BS 1881-122 ) 

 

 

 

 شرح :

 

Dezomix 4500  با مقاومت باال ،  یعالوه براستفاده در ساخت بتن ها

کا    یی، در بتنهاا   ژهیو یدوام باال و مالت ها کم ، یریآب بند ، نفوذ پذ

بتن  یو خمش یکشش یمقاومتها ی، ارتقاء نسب کیپالست یکاهش ترکها

کا  باتن در مضار      یطیدر شرا نیباشد کاربرد دارد . همچن یمد نظر م

 Dezomix 4500اسات اساتفاده ا     یکیناام یمتناوب د یضرب  و بارها

 شود .  یم  یتوص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اربردهاک

 یساحل یها سا ه .1

 نگهدارنده آب یها سا ه .2

 یبتن یها یروسا  .3

 پر مقاومت یها بتن .4

 ی، ضرب  و خستگ یکینامید یدر مضر  بارها یها سا ه .5

 ینا ک بتن مقاطع .6

 ذوب و انجماد دیشد یها کلیدر مضر  س یبتن یها سا ه .7

 یو پدافند ینظام یها بتن .8

 

 

 : ایمزا

 ا  استفاده  یکالت ناشمش یآسان و مرتفع سا  کاربرد

 سیلیکروسیا  پودر م میمستق

 سیلیکروسیبا م س یحمل در مقا ن یهز کاهش  

 یمقاومت فشار شیافزا  

 مانینسبت آب ب  س کاهش  

 یرینفوذ پذ کاهش 

      افزایش دوام ناشی ا  افزایش مقاومات اککتریکای و در نتیجا

 افزایش مقاومت در برابر خوردگی 

 نفوذ پذیری افزایش دوام ناشی ا  کاهش 

 

 

 میزان مصرف :
ماای بایساات ا  طریاار    Dezomix 4500میاازان  دقیاار م اار     

آ مایشهای کارگاهی مشخص گردد کذا ب  عنوان راهنماایی  توصای  مای    

درصد و ن سیمان م رفی ب  بتن افازوده گاردد .    11تا  5شود ب  میزان 

باتن  این مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و یا پاس ا  سااخت با     

 اضاف  نمود. 

در تاراک میکسار بایاد ا      Dezomix 4500در صورت اضااف  نماودن   

اختالط آن در بتن اطمینان حاصل نمود. بدن منظور می بایسات پاس ا    

 دقیق   مان نیا  می باشد . 5تا  3بین   Dezomix 4500افزودن  

 عوار  م ر  خارج ا  محدوده :

باعث عدم ظهاور کیفیات و    Dezomix 4500درصد  5م ر  کمتر ا  

عملکرد مناسب  ، افت اسالمپ سریع ، کاهش قدرت میزان جذب آهاک  

 آ اد و پایین آمدن نسبی کلی  خواص برای بتن می گردد .  

در  Dezomix 4500درصد و ن سیمان م ارفی ا    11م ر  بیش ا  

بتن توصی  نمی شود وصرفا با انجاام آ مایشاات کارگااهی  امکاان پاذیر      

 بود .    خواهد

 

 مشخصات ظاهری :

  در وضضیت سکون ژک  ای و پس ا  تکان دادن مایعحالت : 

 خاکستریرنگ : 

 1335وزن مخصوص : 

 فاقد کلر و یا بسیار کمتر ا  حد مجا  استانداردمیزان کلراید : 

 نداردنیترات :  

 صفر درج  سانتیگرادنقطه انجماد : 

 ندارد نقطه اشتعال :
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 سازگاری :
ول باا هایم مااده دیگااری نبایاد مخلاوط شاود مگار توساا         ایان مح ا  

 متخ  ین شرکت کلینیک فنی و تخ  ی بتن تایید شده باشد .    

 

 انبارداری :

Dezomix 4500    5بایستی در ظرو  اصلی خود و در دمای بیش ا +

درج  سانتیگراد نگهداری شود . در صورت یخ  دن مای توانیاد آن را با     

م بزنید تا دوباره با یافت شود.عدم  رعایات شارای    آرامی گرم نموده و ه

انبار داری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن مح ول و یا ظار  آن  

گردد . برای کسب اطالع بیشتر ا  روش انبارداری مناسب با بخاش فنای   

 کلینیک فنی و تخ  ی بتن تماس حاصل نمایید.

 

 نکات ایمنی :
Dezomix 4500     نااکی نمای باشاد . بارای     محتوی هایم مااده خطر

 آگاهی بیشتر ب  برشور ایمنی مح ول مراجض  نمایید.

 

 تاییدیه فنی :
تمام مح والتی ک  توس  شرکت کلینیک فنی و تخ  ای باتن  ایاران    

 عرض  می گردد مطابر با استانداردهای کیفی بین اکمللی می باشد.
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