
126

CIBEX

سیبکس (منبسط کننده گروت و مالت )

افزودنی پودري جهت رفع انقباض و جمع شدگی

مناسب براي انواع مالت و گروتها
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

بروز ترك در مقاطع بتنی در بتن تازه و یا سـخت شـده که عموما 

ناشی از جمع شدگی و انقباض مالت در طی فرآیند هیدراسـیون 

و از دست دادن آب ایجاد می شود، یکی از معضــــالت و دغدغه 

هاي اساسی براي مجریان و مهندسـان می باشـد . ایجاد ترك در 

بتن به جزء مورد مذکور، می تواند ناشی از دالیل دیگري از جمله 

: نوع و میزان سیمان مصرفی در مخلوط بتنی ، از دست دادن آب 

به دلیل وجود مقاطع جاذب آب پیــرامون مقطع ، میـــزان آب 

مصــــــرفی در طرح اختالط ، عدم رعایت صحیح عمل آوري و 

کیورینگ بتن ، دماي محیط و کیفیت مصالح سنگی نیز به وجود 

می آید . لذا نیاز به ماده اي اســــت که پس از افزودن به مالت یا 

بتن اثرات ناشی از جمعشدگی را جبران نماید. سـیبکس یا پودر 

منبســـط کننده مالت و گروت، از مواد منبســـط  کننده و نانو 

سیلیس فرموله و تولید شده است و به مانند پودر کنســتانتره به 

مالت اضافه شـده و جمع شـدگی مالت را قابل کنترل می کند . 

استفاده از سیبکس یا پودر منبســـــط کننده مالت و گروت در 

بســــیاري از پروژه ها، جهت مالت ریزي یا بتن ریزي و کارهاي 

تعمیراتی، نقش حائز اهمیتی دارد.

ممانعت از آب انداختگی مالت یا بتن

دستیابی به مقاومت هاي اولیه و نهایی زودرس

سازگار با انواع سیمان پرتلند ( به غیر از سیمان تیپ 5 )

سهولت مصرف ( افزودن در محل پروژه)

افزایش مقاومت فشاري بتن

افزایش مقاومت هاي مکانیکی و الکتریکی بتن

جلوگیري از جمع شدگی و ترك خوردگی بتن

فاقد ذرات و سنگدانه هاي آهنی و عدم ایجاد خوردگی در فوالد

امکان بتن ریزي در مقاطع محصور

ساخت مالت براي زیرسازي ساختمانهاي اسکلت فوالدي

ساخت بتن زیر بیس پلیت ماشین آالت صنعتی

مالت ریزي زیر ریل هاي انتقال در کارخانجات صنعتی

انجام عملیات تزریق گروت در سدها ، تونل ها و ...

استفاده در مالتهاي تعمیري براي جلوگیري از جمع شدگی بتن

تولید انواع ترکیبات بتنی که نیاز به انبساط دارند

تولید دوغاب سیمانی انبساطی فاقد انقباض

ساخت مالت گروت بدون انقباض جهت پر کردن فضاهاي خالی

ساخت مالت مورد استفاده در نصب و تثبیت میلگرد

مناسب براي پر کردن حفره ها و اتصاالت بین سازه ها

مکانیزم اثر

سیبکس یا منبسط کننده مالت و گروت، از مواد منبسـط کننده 

و فیلرهاي میکرونیزه و افزودنیهاي خاص فرموله و تولید شـــده 

است . با افزودن این محصول به ماتریس بتن ، اثرات مخرب جمع 

شـدگی و انقباض بتن ، ناشـی از تبخیر آب منتفی می شــود. در 

واقع خواص انبسـاطی سیبکس در حد کنترل شده اي است ، که 

بتواند جمع شـدگی و انقباض بتن و مالت را جبران نماید . از این 

رو مانع از بروز ترك در سطح بتن خواهد شد . 

بهبود پیوستگی فوالد با فضاي پیرامون

ایجاد انبساط قابل کنترل در مالت و گروت

ممانعت از آب انداختگی بتن

جبران جمع شدگی پالستیک بتن به دلیل ایجاد انبساط بیشتر
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مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/6 KG/LIT

پودر

خاکستري

ندارد

حداکثر 10 درصد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

افزایش حجم

کلراید  

 روش مصرف

بهترین روش افزودن ســــیبکس به مالت یا بتن ، پس از ترکیب 

کلیه اجزاء و افزودن آب می باشد . پیشـــنهاد می شود به ازاي هر 

متر مکعب حداقل 1 دقیقه میکس شود تا بصــورت یکنواخت در 

کل مخلوط پخش شود. الزم به ذکر است که انبسـاط کنترل شده 

زمانی اتفاق می افتد که پیش از گیرش اولیه سیمان، فشار جانبی 

به مالت یا بتن وارد نگـــردد و مالت یا بتن تحت روند طبیعـــی 

افزایش حجم خود ، حفرات و فضـــــاهاي خالی را پرکند . زمان 

انبسـاط با توجه به میزان مصـرف پودر منبسـط کننده بتن و نوع 

سیمان مصـــرفی ، در بازه زمانی 2 ساعت پس از اختالط با مالت 

اتفاق می افتد. همیشـــه پیشــــنهاد می شود براي پخش بهتر 

سیبکس با مالت ، این ماده همراه فوق روان کننده به بتن یا مالت 

اضافه شود، تا عالوه بر پخش بهتر  ذرات پودر منبســــط کننده 

سیمان ، میزان مصـرف آب جهت ساخت خمیر مالت را کاهش و 

در نتیجه مقاومت را  افزایش دهد.

نکات :

در شرایط آب و هواي سـرد و دماهاي کمتر از 7 درجه سـانتیگراد 

بهتر است از سیمان هاي زودگیر استفاده شود.

مصـرف سیمان هاي پوزوالنی و یا سیمان تیپ 5 با ماده منبسـط 

کننده نتایج کیفی خوبی را نخواهد داشت.

 میزان مصرف

میزان مصـرف ماده افزودنی سیبکس یا منبســط کننده مالت و 

گروت بســتگی به عوامل گوناگونی مانند نوع سنگدانه ها ، نوع و 

عیار ســـیمان ، شـــرایط آب و هوایی و ... دارد. اما میزان نرمال 

مصرف این ماده 0/5 درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

پودر

طرح اختالط 1 : حداکثر افزایش حجم 10 درصد
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2

3

مقدارنوعشرح مصالح

100 کیلوگرمپرتلند معمولیسیمان

حداکثر 50 درصد سیمانفاقد کلرایدآب

500 گرمبتن پالستکامبکس

پودر

طرح اختالط 2 : حداکثر افزایش حجم 2 درصد
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4

مقدارنوعشرح مصالح

100 کیلوگرمپرتلند معمولیسیمان

حداکثر 50 درصد سیمانفاقد کلرایدآب

100 کیلوگرمدانهب ندي حداکثر 2میلماسه

500 گرمبتن پالستکامبکس

ایمنی

در زمان اجرا از عینک و دستکش استفاده نمایید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

محل اختالط باید داراي سیستم تهویه مناسب باشد.

از تماس مستقیم و دائمی با پوست جلوگیري گردد.

هنگاما ختالط سیبکسب ا مالتا زت نفس مستقیم جلوگیري کنید.

نگهداري

بسته بندي                            

بطري 1 کیلویی

استاندارد

ASTM C827          ASTM C1107

مدت: ی کسال درب ستهب نديا ولیه 

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان،  گرما وت ابش مستقیم و طوالنین ور خورشید

ب هترین دماين گهداري :  10+ ا لی 30+  درجه


