
محصول MSG-f  ماده اي افــزودنی بـراي بتن تازه می باشد که با توجه به خــاصیت فیـزیکی آن (ژل) منـاسب بـراي جلوگیــري از 

آسیب هاي زیست محیطی ( مشکالت تنفسی کارگــران در مجــاورت پودر میکــروسیلیس ) و بهبود پخش شـدگی میکـروسیلیسی 

همچنین افزایش و مقاومت خمشی و کششی در بتن می باشد. این محصول متشکل از: مواد کاهنده آب (پلیمري)، میکروسیلیس 

الیاف پلی پروپیلن

ESA.MSG-fژل میکروسیلیس الیافی

با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تایید منـاسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمـایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ویژگی هــا

 افزایش مقــــاومت فـــشاري، کاهــش نفوذپذیري، افزایش 

مقاومت سایشی

 افزایــش مقاومت الکتـــریکی و مقاوم در برابر نفـــوذ عوامل

 مخرب از جمله یون کلر

 افزایش دوام بتن

سهولت استفاده در مقایسه با پودر میکروسیلیس

 کاهش خطاي کارگاهی ( اجرائی) 

 کاهش هزینه هاي حمل نسبـت به استفاده از مـواد روان ساز 

و پودر میکروسیلیس

 کاهش ریسک پدیـــده AAR به واسطه امکان کاهش مصرف

 سیمان

موارد استفاده

 ساخت انواع بتن پر مقاومت و بادوام

 سازه هاي در معرض بارهاي دینامیکی و ضربه

 بتن هاي مورد استفاده در سازه هاي محدوده حاشیه

خلیج فارس

 بتن هاي ضد انفجار

 بتن هاي مقاوم در برابر نفوذ عوامل مخرب با مقاومت

الکتریکی باالي 2000 کلمب

ساخت بتن آب بند
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی براي تایید منـاسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

نکات ایمنی

در صــورت تمــاس با پوست قبل از خشــک شـدن با آب 

شسته شود.

در صورت تماس بــا چشم و یـــا نفوذ به دهــان بالفاصله 

با آب فراوان شستــه و به پــزشک مراجعه شود .

روش مصرف

این محصــــول را می توان مســـــتقیماً به مخلوط بتن آماده 

اضافه نمود و یا با هر نســبتی با بخشــی از آب بتن و یا تمام 

آن مخلوط و سپس به بتن افزود.

 توجه شود هیچـگاه این محصـــــول مســـــتقیمـاً به مخـلوط 

سیمان با مصالح سنگی خشک اضافه نگردد.

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

C

365Day

ESA.MSG-fژل میکروسیلیس الیافی

اطالعات فنی

مطابق با استانداردهاي

BS EN1881-122     BS EN 12390-8

ASTM C1202         ASTM C293

ASTM C496

                

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص

مقدار کلراید

(25 ºC)

PH

سیال( دوغاب غلیظ)

 خاکستري  

1 /45    0/01 gr/cm+-

8   0/5+-

فاقد یون کلر

 

(BS 5075)

3

مقدار مصرف

میــزان مصــرف دقیـق ایـن محصــول وابـستــه بـه انـجـام

 تست هاي کارگاهی می باشد و با آزمـایش هاي طرح اخـتالط 

مشـخص خواهـد شـد و محـدوده مصــرف آن بیـن 4 الـی 8 

درصد وزن سیمان طرح اختالط خواهد بود . 

درصــورت نیــاز به مصـــرف خــارج از محــدوده مــذکـــور 

می بایست با کارشناســان دفتـر فنـی شـرکت ابتکار شیمی 

تماس حاصل فرمائید .

 

 25

kg
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