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  شرح و عملکرد
بندکننده است که تمام مقطع بتن را به  ه آبماد ینوع

و  يبند آب ي. مناسب برادینما یم لیتبد زیگر آب یجسم
 يو دوغاب کار ییبنا هايمالت  ساختن انواع ریناپذ نفوذ

بند  صورت یک آب  به ع،یمحصول ما نیا .شود یاستفاده م
. این محصول کند یکننده بتن، از نوع داخلی عمل م

 تیخاص جادیاست که عالوه بر ا یآل يها نمک يمحتو
 نیشده و بد بتن مستقر ینهیهاي مو در کانال ،يزیگر آب
. مواد کاهنده آب دهند یکاهش م بتن را يرینفوذپذ بیترت

 .شوند یو کاهش آب اختالط م شتریب یموجود، موجب روان

زیر قابل  کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد
 :کنترل است

 ASTM C1202 
 ASTM C1543 
 ASTM 12390-8 
 ASTM 1881-122 

 موارد کاربرد

 سدها، جهت نفوذناپذیر بتن اجراي 
 ها، پل آب، ذخیره مخازن ها، خانه تصفیه
 فونداسیون و ها تونل ها، کانال

 در نفوذناپذیر بتن ساخت و ریزي بتن 
 و سولفات هاي یون حاوي مناطق و زارها شوره

 ایدکلر

 دریا آب با مجاور بتنی مقاطع ساخت 

 بتنی ساخته  پیش قطعات نمودن بند  آب 

 
 
 

 خواص و مزایا       
 از ناشی ریز فرج خلل تمامی کامل انسداد 

 ها سنگدانه فیلر کسري

 بتن به فیلر گریزي آب قابلیت انتقال 

 بتن نفوذپذیري و آب جذب رفع 

 زمان طول در بندي آب خواص حفظ 
 سازه از برداري بهره

 شدن قلیایی و سولفاتی حمله از جلوگیري 

 مواد سایر و ایدکلر یون نفوذ از جلوگیري 
 بتن داخل به خورنده شیمیایی

 با اختالط سهولت و زیاد بسیار پخش قدرت 
 بتن

 کاهش نفوذپذیريگریزي و  ایجاد خاصیت آب 
 هاي سیمانی و سازه بتن

  افزایش مقاومت بتن در مقابل عوامل مهاجم
 محیطی

 بندي و  مصالح بتن در آبفیلر  جبران کاهش
 خاصیت بتن تازه

  درازمدتدر  بندي آبحفظ خواص 

 بتن در پخش آسان 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی    

  1±02/0 :مایعدانسیته 𝒈𝒓
𝒄𝒎𝟑 

 pH :5/5±0/7 
 رنگ: شیري 

 از حداقل مقدار مجاز در  کمتر :ایدکلر یون
 استاندارد
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 میزان و نحوه ي مصرف    
 پس میکسر تراك یا بچینگ داخل به را واترپروف 

 .نمایید اضافه خشک، مصالح به آب افزودن از
 اختالط آب از کوچکی بخش با تواند می همچنین

 واترپروف .گردد اضافه بتن به و گشته مخلوط بتن
 مصرف آب کاهنده مواد با همراه بایست می بتن
 اضافه از پس واترپروف پودر گردد می توصیه. شود

 معادل .شود اضافه بتن، به آب کاهنده مواد نمودن
 اختالط آب میزان از مصرفی مایع واترپروف وزنی
 .شود کم بتن

  مصرف واترپروف بتن مایع به ضخامت الیه مقدار
دارد. این میزان در واحد بتنی در حال اجرا بستگی 

 درصد وزن سیمان است. 3تا  1حجم بتن برابر با 
 

 نگهداري بسته بندي و نحوه    
 کیلوگرمی قابل ارایه  20هاي  این محصول در گالن

 است.
  دور از  گراد سانتی+ درجه 35+ تا 5دردماي بین

یخبندان و در جاي  وتابش مستقیم نور خورشید 
 .نگهداري شودخشک 

  در ودر صورت نگهداري در شرایط مناسب 
سال قابل نگهداري یک  و سالم، تااولیه  بندي بسته

 هست.

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

 باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

  شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.درصورت بلعیده 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

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

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


