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  شرح و عملکرد
 از سازه داخل به آب نفوذ و انحراف از جلوگیري منظور به

 و سرد درز اجرایی، درزهاي قبیل از موجود درزهاي طریق
 محصول ابعاد و تیپ این .گیردمی قرار استفاده مورد... 

وارده،  سیال شدت و کاربرد محل مقطع نوع به بسته
با ایجاد یک الیه ضد آب  PVCشود. واتراستاپ انتخاب می

مانع از ادامه حرکت آب شده و با ایجاد انحراف و تغییرات 
آب به داخل سازه جلوگیري  در مسیر آب، از ورود و نفوذ

 می کند

 موارد کاربرد

o و اجرایی درزهاي به سازه از طریق آب نفوذ از جلوگیري 
 انبساطی

o مدفون و نزدیک به دریا و یا آب  هاي سازه نشت رفع
 هاي زیر زمینی

o نظیر بتنی آبی هاي سازه انواع بندي مورد کاربرد در آب 
 ... و ها کانل آب، انتقال هاي تونل سدها،

 خواص و مزایا

o زیاد کششی پذیري و مقاومت انعطاف 

o ظاهري اشکال و در سایز تنوع 
o قلیایی خورنده، محیط شیمیایی، محیط برابر در مقاوم 

 بتن و سیکل هاي ذوب و یخبندان
o با برابر کارایی و عملکرد چسبندگی عالی به بتن و حفظ 

 بتن عمر
 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o  مگا پاسکال 12مقاومت کششی حداقل 
o  درصد 420ازدیاد طول حداقل 

 

 نحوه نصب

 بینی پیش هاي محل در) O( دار حفره هاي استاپ واتر

 که بگیرد قرار فرمی به باید ها ژوئن و انبساط درزهاي شده
 کامالً دوم و اول مقطع ریزي بتن از پس واتراستاپ حفره

 سازه، انقباض و انبساط زمان در تا گرفته قرار درز محل در
مشخصات و ابعاد  .نماید کنترل خوبی به را وارده هاي تنش

در  tمختلف به شرح زیر میباشد. تعداد عاج ها با حرف 
این نوع واتر استاپ در عرض  جدول نمایش داده شده است.

سانتی متر قابل ارائه می باشد.  32و  30، 24، 20، 17هاي 
 هاي گیره از مقاطع در واتراستاپ نمودن ثابت براي

 نوار سازي ثابت براي هرگز و شود استفاده واتراستاپ
 در تنش تغییر جهت به زیرا ننمایید سوراخ را آن واتراستاپ

 ریزي، بتن عملیات هنگام بتن فشار و سوراخ محل
 هر در واتراستاپ گیره .گردد می پارگی دچار واتراستاپ

 صورت به و عدد 4 حداقل تعداد به واتراستاپ طول متر
 با نهایتاً و گردد متصل نوار پایین و باال مقاطع به زیگزاگ
 آرماتورها به را ها گیره بندي، آرماتور سیم از استفاده
 .ببندید

 

 قطع شده بینی پیش محلهاي در) E( تخت  واتراستاپ
 عرض از نیمی که بگیرند قرار استفاده مورد بایست می بتن
 خواهد قرار جدید بتن در دیگر نیمه و قدیم بتن در آن

این مشخصات و ابعاد مختلف به شرح زیر میباشد.   .گرفت
 32و  30، 24، 20، 17نوع واتر استاپ در عرض هاي 

 سانتی متر قابل ارائه می باشد. 
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 بسته بندي و شرایط نگهداري

o   متري قابل عرضه می باشد. 25در رولهاي 
o  درجه سانتیگراد دور از تابش 35+ تا 5دردماي بین +

و در جاي خشک  مستقیم نور خورشید ویخبندان
 .نگهداري شود

 بندي بسته ودر مناسب شرایط در نگهداري صورت در 
 .باشد می نگهداري قابل سال یک تا اولیه

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

 


