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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
پایه این ماده االستومر هاي  .گیردمی قرار استفاده مورد

 به بسته محصول ابعاد و تیپ این ولکانیزه نشده می باشد.
شود. وارده، انتخاب می سیال شدت و کاربرد محل مقطع نوع

با ایجاد یک الیه ضد آب مانع از ادامه  هیدروفیلیواتراستاپ 
 تورم و انبساط کنترل شده و حرکت آب شده و با ایجاد

آب به داخل  انحراف و تغییرات در مسیر آب، از ورود و نفوذ
 سازه جلوگیري می کند

 موارد کاربرد

آب بندي درزهاي اجرایی در دوحالت عمودي و  •
 افقی

آب بندي درزهاي اجرایی در تماس دائم یا موقت با  •
 ... آب سطحی و رطوبت زمین ،

 آب بندي سطوح ناهموار یا درزهاي سرد احتمالی •
 آب بندي دور لوله هاي داخل سازه •
 جایگزین مناسب براي فلنچ هاي آب بند •
 مقاطع بتن ریزي آب بندي انواع درزهاي اجرائی و •
 تونل ها ، استخرها و کانالهاي آب آب بندي سدها ، •
 آب بندي تصفیه خانه هاي آب و فاضالب •
آب بندي فونداسیون ها و سازه هاي مدفون و نیمه  •

 مدفون
 آب بندي مقاطع بتنی برشی و دیواري باربر •

 
 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  
 االستومر ولکانیزه نشده    TPE                        پایه   
               نوار مستطیل شکل انعطاف پذیر                      شکل   
 میلیمتر 30در  20                                       سایز   

 درصد400                       افزایش حجم در آب بتن   
 درصد500                      افزایش حجم در آب باران   

 ساعت 6بعد از                                    شروع تورم   

 غیر سمی                                         سمی بودن   

 آبی                                                        رنگ   

 shore A35                                         سختی   

 مگا پاسکال 2                               مقاومت کششی   

 درصد400                                        ازدیاد طول  

 22/1                                               دانسیته     
 درجه سانتی گراد 75الی 20                    بازده دمایی

 خوب                       مقاومت تغییرات آب و هوائی   

 
 نحوه نصب

هیدروفیلی بسیار ساده است و  نصب و اجراي واتراستاپ   •
متر واتراستاپ  120الی  100تواند در هر ساعت  یم نفریک 

اجراي واتراستاپ هیدروفیلی  هیدروفیلی را اجرا کند . روش
  : به شرح زیر است

 ابتدا نوار واتراستاپ هیدروفیلی را با دست در محل شیار  • 
 پیچ یا و میخ ، چسب با را هیدروفیلی واتراستاپ .قرار دهید

لحاظ سانتی متر 3 حداقل ها رول انتهاي درثابت نگه دارید 
در اتصاالت عمودي و افقی گوشه هاي واتراستاپ  شود
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بریده و تکه عمودي نوار را  45کاتر در زاویه  هیدروفیلی را با
ه شکل دو تک T براي اتصال.بر روي تکه افقی آن قرار دهید

یکدیگر قرار دهید و آن ها را با  ساده نوار را بصورت عمود بر
  . پیچ یا میخ ثابت نمایید

بتن ریزي باید با فاصله کوتاهی بعد از قرار گیري نوار و 
  . واتراستاپ انجام شود

 45 تکه از نوار را با زاویه 4براي اتصال به شکل + می توانید 
تکه را به  4به شکل نوك پیکان برش دهید . سپس این و 

  . آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمایید هم متصل نمایید و
 توصیه می شود پیش از قرار دادن واتراستاپ در محل شیار ،
بر روي سطحی که در زیر دیوار قرار می گیرد یک الیه از 

فوذگر و کریستال شونده به پایه سیمانی ن مواد آب بند کننده
  . صورت آبکی اعمال شود

 25cmحداکثر فاصله میخ ها یا پیچ ها از همدیگر نباید از 
  . تجاوز کند

فاصله  8cmدقت نمایید واتراستاپ از لبه ها داراي حداقل 
 باشد

 


