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AC MICRO Sf90
DENSIFIED SILICA FUME POWDER MINERAL ADMIXTURE IN CONCRETE
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AC MICRO SF90 là loại phụ gia khoáng gốc silica fume, dạng 

bột, hoạt tính cao, dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao. 

Sản phẩm có tác dụng làm tăng các đặc tính của hỗn hợp bê 

tông tươi và bê tông đã đông cứng. 
AC MICRO SF90 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C1240 và 

TCXDVN 311. 

 ỨNG DỤNG 

AC MICRO SF90 được sử dụng cho bê tông các kết cấu công 

trình:

Ÿ Kết cấu bê tông đúc sẵn; 

Ÿ Bê tông cường độ cao, tính năng cao; 

Ÿ Bê tông yêu cầu khả năng chống thấm và chống ăn mòn, 

Ÿ Bê tông yêu cầu có khả năng chống mài mòn cơ học. 

 ƯU ĐIỂM 

Ÿ Tính thi công bê tông tuyệt vời;

Ÿ Bê tông đạt cường độ cao sớm;

Ÿ Tăng đáng kể cường độ chịu nén và cường độ chịu uốn của 

bê tông ở tuổi 28 ngày;

Ÿ Tăng khả năng chống thấm và chống ăn mòn;

Ÿ Tăng khả năng kháng sulfat;

Ÿ Giảm sự thẩm thấu của ion clo;

Ÿ Không chứa các tác nhân gây ăn mòn. 

 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 

Ÿ Trạng thái: Dạng bột;

Ÿ Màu sắc: Màu xám;

Ÿ Khối lượng thể tích: 600 - 750 kg/m3 

Ÿ Đóng gói: 

 1000 kg/jumbo 
 hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

Ÿ Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát;

Ÿ Hạn sử dụng: 24 tháng.

AC MICRO SF90 is silica fume powder, mineral admixture, high 

activity, to produce concrete with special performance qualities. 

It improves the characteristics of fresh and hardened concrete. 
AC MICRO SF90 meets the requirements of ASTM C1240 and 

TCXDVN 311. 

 USES 

AC MICRO SF90 is used in structural concrete:

Ÿ Precast concrete;

Ÿ High performance, high strength concrete;

Ÿ Concrete required to resist water and corrosion; 

Ÿ Concrete required to resist mechanical abrasion. 

 ADVENTAGES 

Ÿ Excellent workability concrete;

Ÿ High early strength concretes;

Ÿ Compressive strengths and flexural strengths are dramatically 

increased at 28 days;

Ÿ Increases water resistance and corrosion resistance;

Ÿ Increases sulfate resistance;

Ÿ The ions chloride permeability is dramatically reduced;

Ÿ Doesn't contain corrosive substances. 

 DATA PRODUCT 

Ÿ Form: Powder;

Ÿ Colour: Gray;

Ÿ Bulk density: 600 - 750 kg/m3 

Ÿ Packaging: 

 1000  kg/jumbo 
 or on demand;

Ÿ Storage condition: Dry, cool, shaded place;

Ÿ Shelf life: 24 months.

PHỤ GIA KHOÁNG SILICA FUME CHO BÊ TÔNG



KỸ THUẬT THI CÔNG

Định mức sử dụng:

5 - 15 % so với khối lượng xi măng.

Thi công:

Phụ gia AC MICRO SF90 được trộn đều với xi măng, cát, đá  

trước khi thêm nước vào.

Để bê tông có chất lượng tốt nhất, nên sử dụng kết hợp phụ gia 

AC MICRO SF90 cùng với các loại phụ gia siêu dẻo hoặc hóa  

dẻo.

Bê tông có sử dụng AC MICRO SF90 thi công, bảo dưỡng tuân 

thủ theo đúng quy trình giống như bê tông thông thường. 
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CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT (Ở 25  2 C) /  TYPICAL PROPERTIES (AT 25 2 C)o  o ± ± 

Chỉ tiêu / Property Đơn vị / Unit

Hàm lượng SiO  / Content SiO2 2 %

Độ ẩm / Moisture content %

Hàm lượng mất khi nung / Loss on ignition %

Lượng sót trên sàng 45 µm

Retained on 45-µm sieve

%

Chỉ số hoạt tính đối với xi măng so với mẫu 

đối chứng, ở 7 ngày tuổi

Accelerated pozzolanic strength activity index 

with portland cement at 7 days

%

Tỷ diện bề mặt / Specific surface m /g2

 TCXDVN 311:2004 

 ³  85.0

 £ 3.0

 £ 6.0

 £ 10.0 

 ³  85.0 

 ³  12.0 

INSTALLATION

ASTM C1240 

 ³  850.0

 £ 3.0

 £ 6.0

 £ 10.0 

 ³  105.0 

 ³  15.0

Coverage:

5 - 15% by weight of cement.

Apply:

AC MICRO SF90, cement, sand and aggregate were well 

mixed  together before the gauging water.

For optimum results in concrete, always use in conjunction 

with a superplasticiser admixtures.

Concrete using  should be handle, placed, AC MICRO SF90

and cure in the same way as conventional mixes.

ChÚ Ý: Những thông tin kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của chúng tôi. Trong thực 

tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, kiểm tra mức độ thích hợp của sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ bộ phận 

kỹ thuật của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất về sản phẩm .

WARRANTY: The technical information and product usage guide based on Science and our experience. In practice, the user of the product must test the Products 

suitability for the intended application and purpose. For more details, please refer to our Technical Service Department. Users must always refer to the most recent 

issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Địa chỉ: Số 81, Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà máy: Cụm Công nghiệp Gia Lộc 1, P.Thạch Khôi, TP Hải Dương

Tel: (84)4.37558032      

Website: ccp.com.vn

Add: No.81, Tran Cung Str, Nghia Tan Ward, Cau Giay District, Ha Noi

Factory: Gia Loc 1 Industrial Zone, Thach Khoi Ward, Hai Duong City

Fax: (84)4.37558032 

Email: sale.ibst@gmail.com      
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Sinh thái học:

Không đổ bỏ vào nguồn nước.

Vận chuyển:

Không nguy hiểm.

Cẩn trọng:

Hạn chế tối thiểu tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phẩm rơi vào 

mắt cần rửa ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế một cách 

nhanh nhất.

Ecology:

Do not dispose into water or soil.

Transportation:

Non hazardous.

Important notes:

Suitable precautions should be taken tominimize direct contact 

with the skin. If the material gets into the eyes or mucous 

membrane, rinse immediately with clean water and seek 

medical attention.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE HEALTH AND SATETY
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