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  شرح و عملکرد
 دهی آب نمودن برطرف و آب نفوذ از جلوگیري منظور به

 می بتنی هاي سازه در سرد هاي درز و اجرایی درزهاي
 باال ارتجاعی خاصیت با فعال پلیمرهاي از استفاده با. باشد

 در اي شده کنترل صـورت به این ماده، . شود می ساخته
از  مانع و با پر نمودن درزها منبسط آب با تماس هنگام
 .شد خواهد مذکور درزهاي از آب عبور

 موارد کاربرد
o ــاي بنـــدي آب ــطوح اجرایـــی درزهـ ــی سـ  و افقـ

 عمودي
o ســرد درزهــاي یــا نــاهموار ســطوح بنــدي آب 

 احتمالی
o ــدي آب ــه دور بن ــا لول ــایگزین و ه ــنج ج ــاي فل  ه

 بند آب
o بـتن  مقـاطع  و اجرایـی  درزهـاي  ناپذیرسـازي  نفوذ 

 :ذیل هاي سازه انواع در ریزي
 ها تونل و سدها 
 فاضالب و آب هاي خانه تصفیه و استخرها 
 آب انتقال هاي کانال 
 آب ذخیره مخازن و ها منهول 
 ــا فونداســیون ــدفون هــاي ســازه و ه  نیمــه و م

 مدفون
o باربر دیوارهاي و برشی بتنی مقاطع 

 خواص و مزایا
o بندي بتن، آب حفرهاي و درزها پرنمودن قابلیت 

 آرماتورها از محافظت براي سرد درزهاي
o سـطوح  روي بـر  و پرآرمـاتور  مقـاطع  در اجـرا  امکان 

 ناصاف بتنی
o ــت ــل در مقاوم ــم، مقاب ــت ن ــک و رطوب ــدن خش  ش

 آب فشار برابر در خود اولیه شکل حفظ مداوم،
o ساز متورم سیستم در بیشتر تأخیر امکان 

o نقص بدون و دائمی عملکرد 
o ــدون ــاز ب ــه نی ــپ ب ــودن اورل ــا نم ــکاري ی  در جوش

 نصب زمان
o بــدون آســان و ســریع نصــب و زیــاد پــذیري شــکل 

 خاص آالت ابزار از استفاده به نیاز
o آب معرض در استفاده قابل و سمی غیر 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o حجم تغییر: 
 درصد 100 حداقل :درآب روز 7 از بعد 
 درصد 150 حداقل :درآب روز 14 از بعد 
o 100 حداقل ):مرتبه 10( نمودن مرطوب و خشک 

 درصد
o بار 15 حداقل :انبساطی فشار 

 نحوه نصب
o  ،پیش از اجرا تمامی سطوح زیرکار می بایست خشک

تمیز و عاري از هرگونه آلودگی، گرد و غبار، اجزاي 
سست، چربی و... گردد. با توجه به اهمیت چسبندگی 

استاپ بنتونیتی به بتن از چسب مخصــوص واتر
براي اتصال نوار آببند به بتن و  واتراستاپ بنتونیتی

استفاده گردد. در درزهاي عمودي یا سقفی استفاده از 
میخ فوالدي براي حصول اطمینان از عدم گسستگی نوار 
از بتن بالمانع می باشد.کافی است دو لبه به هم رسیده را 

فشار دهید و ثابت سازید، بدین ترتیب  کنار هم محکم
 .نیازي به اورلپ نمودن وجود ندارد

 بسته بندي و شرایط نگهداري
، تعیین می هی بهینهد. پوشش بسته به سطح مورد اجرا

 شود.
متري قابل عرضه می   7 هاي این محصول به صورت حلقه

 باشد.



 (Bentonite waterstop) بنتونیتینوار آب  بند  

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

  درجه سانتیگراد  دور از 35+ تا 5دردماي بین +
و در جاي  مستقیم نور خورشید ویخبندانتابش 

 .نگهداري شودخشک 
  گرد و غبار ایجاد شده به هنگام کار جدا از ایجاد

 شود. خودداري
 بسته ودر مناسب شرایط در نگهداري صورت در   

 .باشد می نگهداري قابل سال یک تا اولیه بندي

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

 


