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  شرح و عملکرد

کننده دو  محافظت و، انعطاف پذیر بند وعی پوشش آبن
است.  یکیلیآکر نیبر پایه سیمان و رز ،جزیی

خوب، دوام و طول عمر بسیار طوالنی و  يریپذ انعطاف
فلزي  يها چسبندگی به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لوله

از ، سهولت اجرا و کارپذیري خوب مصالح ریو سا
این محصول دو جزیی، . استمحصول این  يها یژگیو

هاي مختلف  مشتمل بر سنگدانه شامل یک جز پودري
رزینی  هاي مجاز و یک جزءسیلیس، سیمان و افزودنی

. پس می باشدهاي امولسیونی است که ترکیبی از رزین
(نسبت پودر به از ترکیب این دو جزء با نسبت معین، 

 دهنده بایک مایع پوششمی باشد)  5/2رزین برابر 

پذیري باال و  انعطاف قابلیت چسبندگی مطلوب به سطح،
شود. به دلیل استفاده از  بندي ایده آل ایجاد می آب
 زیرین، بندي و چسبندگی به سطوح رایمر، آبالیه پ یک

این ماده بر اساس   شود.به بهترین وجه میسر می
 استانداردهاي زیر قابل ارزیابی می باشد:

 ASTM-D412 
 ASTM-D1149 
 ASTM-D624 
 ASTM-C836 
 ASTM-D 5963 

 
 

 موارد کاربرد

 بتنی و سطوح ها سازه یريو نفوذپذ یزدگ رفع نم 
 بتنی از قبیل يها سازه يبند محافظت و آب 

 هاي خانه یهها، اسکله خطوط انتقال آب تصف تونل
 فاضالب آب و

  ،مخازن آب آشامیدنی، رفع نشت و نم زدگی
هاي  یسسرو ،پرورش ماهی يها، استخرها یکسپت

 ، آب نما ها وباغ بام هابهداشتی
 یا قیرگونی جایگزین بسیار مناسب ایزوگام 
 هاي بتنی و  دار، آرك یبشي سطوح بند آب

 سیمانی
 

 خواص و مزایا
 بندي بتن و مقاومت در  افزایش خاصیت آب

 هاي سیمانی مقابل عوامل مهاجم محیطی و سازه

  درازمدتدر  بندي آبحفظ خواص 

 آب منفی و مثبت فشارهاي مقاوم در برابر 

 ضد جلبک و بدون بروز پدیده شوره زدگی 

 مقاوم در برابر سایش 

 سهولت اجرا 

 
 فیزیکی و شیمیاییخصوصیات 

  حالت فیزیکی: جزءA   پودري و جزءB  مایع 

  رنگ: جزءA   خاکستري و جزءB  مایع شیري
 رنگ 

 وزن مخصوص  : A+B 05/0 ± 5/1 
  دانسیته جزءB : gr/ cm 3 02/0 ± 5/1 
 PH جزء: B 8-9 
  ساعت 2الی  1 سطح :زمان خشک شدن  
  :روز 5الی  3زمان خشک شدن نهایی 
 درجه  30در دماي  دقیقه  40حدود  :زمان کاربري

 سانتی گراد 
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 آئین کمتراز حد اقل مقدار مجاز در  :ایدکلر یون
 نامه

  
 

 میزان و نحوه ي مصرف
 

سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء 
سست و همچنین باید عاري از هرگونه آلودگی محیطی 

 آوري باشد.عوامل عملو وخاك مانند روغن، چربی، گرد
کننده مناسب تعمیر و  شده باید با ترمیم  تخریب سطوح

تسطیح شود. الزم است قبل از اعمال هرگونه پوشش 
مو تمیز و آماده عملیات سطح زیر کار با برس و قلم

دهی باشد. قبل از استعمال پوشش، سطح  پوشش
و مرطوب شود. دقت  موردنظر باید با آب شیرین اشباع

ر سطح وجود داشته باشد. شود که آب ایستا، نباید د
بندي اصلی باید مقداري از جزء قبل از ایجاد پوشش آب

عنوان   با آب رقیق نموده و به 1به  1مایع را به نسبت 
مو یا پیستوله روي سطح الیه پرایمر با استفاده از قلم یک

ین الیه بسته به دماي ا نمود. اجرا کار، با دقت الزم،
دقیقه خشک  30حدود محیط و شرایط محیطی پس از 

گرم پرایمر براي پوشش  100-120شود.معموالً می
ي تهیه پوشش اصلی برا دهی یک مترمربع نیاز است.

که همزن برقی در ظرف مناسب  جزء پودري را درحالی
هاي مندرج در  تدریج، مطابق نسبت در حال کار است به

اختالط را  عمل کنیم.جز مایع اضافه می  برچسب کاال به
اجرا  و قابل روان دست آمدن یک دوغاب همگن، به تا

دقیقه مجددا  10این مایع پس از حدود  دهیم. ادامه می
 زمان کاربريشود. الیه اجرا می شود و در دوهم زده می

 گراد سانتیدرجه  30دقیقه در دماي  40حدود  محصول
 وبه تخلخل بستگی  است. مقدار پوشش دهی محصول

 معمول براي طور ولی به دارد، کار سطح زیر نفوذپذیري
محصول موردنیاز  یلوگرمک 5/1الی  1حدود مترمربع هر 

است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و 
 عاري از خلل و فرج. 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري

  کیلوگرمی و 25کیسه هاي این محصول در 
 ارائه است.  قابل وگرمیلکی 20همچنین گالن 

  دربسته بندي اصلی و سالم، دور از سرما و
گرماي شدید و تابش مستقیم نور خورشید به 

 سال قابل نگهداري است. یکمدت 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک مراجعه  تصادفی ندرصورت بلعید
 شود.

  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود
 از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک و ، حتما از دستکش مصرفو  هنگام حمل
 عینک استفاده شود.

در مواردي چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه 
اطالعات فنی و درصورت نیاز به  شده در این برگه

هرگونه اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیاي بتن 
  .پارسیان تماس حاصل نمائید

 


