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 SP-MG2 میکروسیلیس دوغاب

 )میکروسیلیس شل شذه(

  دوغاب میکروسیلیس بصورت سوسپانسیون افسودنی

 : شرح محصول
اص تشویة آب تا پَدس پضٍالى  SP-MG2 هیىشٍسیلیس دٍغاب

هیىشٍسیلیس حاصل هی گشدد وِ تْثَد دٌّذُ خَاص سئَلَطیه تتي دس 

تش تاال تشدى ویفیت حالت خویشی هی تاشذ . دٍغاب هیىشٍسیلیس ػالٍُ 

 تتي دس صهاى سخت شذى ، تاػث افضایش دٍام ٍ پایایی تتي ًیض هی گشدد.

 هضایای دٍغاب هیىشٍسیلیس ًسثت تِ پَدس هیىشٍسیلیس :

 پخش شذگی تیشتش ًسثت تِ پَدس -1

 اهىاى استفادُ ّوضهاى تا سٍاى وٌٌذُ هٌاسة تِ هیضاى دلخَاُ -2

 واّش صهاى اختالط تتي  -3

 داسای لاتلیت پوپ پزیشی  ٍسٍاًی تاال دٍغاتی تا  -4

چشاوِ  دس استفادُ دس همایسِ تا پَدس هیىشٍسیلیس .سَْلت  -5

هیىشٍسیلیس پَدس آهَسف ٍ تا خاصیت پخش شًَذگی تسیاس شذیذ 

هی تاشذ ٍ صهاى استفادُ دس هحیظ واسگاُ پخش شذُ ٍ تشای سالهتی 

 افشادی وِ دس واسگاُ هشغَل تىاس ّستٌذ هضش هی تاشذ.

 اثرات :خواص و 
  افضایش هماٍهت فشاسی 

  افضایش هماٍهت سایشی 

   افضایش دٍام تتي 

 افضایش تشاون تتي 

 افضایش لاتلیت پوپاط تتي 

 تتي دس تشاتش یَى ّای خَسًذُ ولش ٍ سَلفات واّش ًفَرپزیشی 

 حفظ سالهتی ٍ تْذاشت واسوٌاى ٍ هحیظ صیست 

 

 موارد کاربرد :

 خثٌذاىساخت تتي ّای دس هؼشض سیىل رٍب ٍ ی 

 ، ًِصّىشی ساخت ساصُ ّای آتثٌذ ًظیش هخاصى ، سذ ، اسىلِ ، تصفیِ خا ،

 ، واًال ّای تتٌی اًتمال آب ٍ ...شثىِ ّای آتیاسی 

  تتي هماٍم ٍ تَاًوٌذساخت 

  هحیظ ّای اسیذیخَسًذُ  هٌاعك ساحلیساخت تتي ّای دس ٍ 

 جْت ػولیات شاتىشیت 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیىی

 خاوستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  22/1 

 حذٍد استاًذاسدووتش اص  یَى ولش

PH 1 ±  2 

 مقذار مصرف :
دسصذ  15تا  5تیي  SP-MG2 هیىشٍسیلیس دٍغاب هیضاى هصشف تْیٌِ

 تا تَجِ تِ ششایظ هختلف آب ٍ هصشف هیضاى دلیك.  ٍصًی سیواى هی تاشذ

ٍ سیواى هَسد استفادُ تا اًجام آصهایش ّای  ، ًَع شي ٍ هاسِ ،َّایی 

 واسگاّی تذست هی آیذ. 

 ًىتِ :

هَسد ًظش اص یه ًَع فَق  ْاد هی گشدد جْت دستیاتی تِ سٍاًیپیشٌ -1

 سٍاى وٌٌذُ دس وٌاس ایي هحصَل استفادُ شَد.

 % هحصَل هصشفی ، اص آب اختالط تتي وسش گشدد.50تِ همذاس  -2

 هیىشٍسیلیس سا هیىس ًواییذ.لثل اص هصشف ، ظشف حاٍی دٍغاب  -3

 روش مصرف :
سا دس صهاى ساخت تتي تِ تشان هیىسش  SP-MG2 دٍغاب هیىشٍسیلیس

 دّیذاضافِ وشدُ ٍ تا حاصل شذى هخلَط ّوگي ، ػولیات اختالط سا اداهِ 

 دلیمِ تا دٍس تٌذ هیىس اًجام شَد( . 5)دس تتي آهادُ حذٍد 

 استانذارد:
 :داسد هغاتمت شصی استاًذاسد تا هحصَل ایي

 ASTM C1240 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  10تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 250تشىِ  – ویلَگشهی 25 سغل

 نکات ایمنی :
دس گرشدد.   تَصریِ هری  استفادُ اص ػیٌه، دستىش ٍ لثاس واس دس صهاى اجرشا  

، چشن ٍ یا دّاى ، تالفاصلِ تا آب فرشاٍاى شستشرَ دادُ ٍ دس    صَست تواس تا پَست

 . صَست لضٍم تِ پضشه هشاجؼِ شَد

 

 

 


