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  شرح و عملکرد
با قدرت کاهش آب است  ،يماده آب بند کنند پودر ینوع

آب  تیدر تمام مقاطع بتن خاص، که پس از استعمال
 کیبه صورت  ،يمحصول پودر نیکند. ا یم جادیا يزیگر

 نیکند. ا یعمل م یآب بند کننده بتن، از نوع داخل
 جادیاست که عالوه بر ا یآل ينمک ها يمحصول محتو

بتن مستقر شده و  نهییمو يها ال، در کان يزیآبر تیخاص
دهند. مواد  یبتن را کاهش م يرینفوذ پذ بیترت نیبد

و کاهش آب  شتریب یکاهنده آب موجود، موجب روان
داشتن  لیمحصول به دل نیا نیند. همچنگرد یاختالط م

سنگدانه  لریکمبود ف در ساختار خود، زیر اریبس يلرهایف
مناسب  زیر يلرهایف نیکند. حضور ا یبتن را جبران م يها

مخلوط  یمصالح ، خواص روان ي، عالوه بر اصالح دانه بند
این ماده مطابق  بخشد. یبهبود م زیبتن تازه را ن

 استانداردهاي زیر قابل ارزیابی است: 
 ASTM C1202 
 ASTM C1585 
 BS EN 12390-8 
 BS 1881-122 

 موارد کاربرد

 و ها  سازه یتمام يرینفوذپذ کاهش 
 خانه  هیتصف سدها، جمله از یبتن سطوح

 ها، کانال ها، پل آب، رهیذخ مخازن ها، 
 سازه ژهیو  به ها ونیفونداس و ها تونل

 ایدر مجاور یبتن يها 
 لیقب از یبتن يها سازه يبند آب بهبود 

 آب انتقال خطوط و ها اسکله ها، تونل

 فاضالب، و آب يها خانه هیتصف يبند آب 
 ها، کیسپت ،یدنیآشام آب مخازن

 يها سیسرو و یماه پرورش ياستخرها
 یبهداشت

 یمانیس هیپا يها مالت يبند آب 
 

 خواص و مزایا
  ایجاد خاصیت آب گریزي و کاهش نفوذپذیري

 بتن و سازه هاي سیمانی 

  عوامل مهاجم افزایش مقاومت بتن در مقابل
 محیطی

 مصالح بتن در آب بندي و  جبران کاهش فیلر
 خاصیت ریولوژي

 مدت حفظ خواص آب بندي در دراز 

 پخش آسان در بتن 

 کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش روانی بتن 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 1.34 : دانسیته پودري ± 0.02 𝑔𝑟

𝐶𝑚3 

 یدافاقد یون کلر 

  1از ایجاد حباب هوا: کمتر% 
 

 میزان و نحوه ي مصرف
 این محصول پس از اختالط اولیه به بتن افزوده می

از آنجایی که این محصول آب گریز است،  شود.
اختالط این محصول باید به درستی و به طور کامل 

این  صورت گیرد تا آب بندي مطلوب حاصل شود.
محصول می تواند در بپینگ یا در میکسر به بتن 

دقیقه انجام  2اضافه شده  و عمل اختالط بیش از 
دقیقه  30شود. همچنین بتن حاصله باید قبل از 
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مصرف شود. در صورت طوالنی شدن زمان مصرف 
اضافه نمودن مجدد محصول یا  بتن و افت روانی،

مقدار  افزودنی روان دیگر اشکالی ایجاد نمی کند.
بهینه مصرف، بسته به شرایط طرح اختالط همچون 
مقدار و نوع سیمان، پوزوالن هاي محتوي، درصد 

همچنین محل و شرایط بتن و آب به سیمان 
متغییر است و از  مربوطه و سایر انتظارات مدنظر،

ین خواهد یعتطریق آزمایش هاي کارگاهی مناسب 
 2تا  1حدود مصرف ، شد. ولی به طور معمول

درصد سیمان (مواد سیمانی) مصرفی طرح اختالط 
 د.گردتوصیه می 

 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  کیلوگرمی ضد آب  25این محصول در کیسه

 ه است.ئقابل ارا
  دور از تابش مستقیم نور خورشید و یخبندان و

در صورت  در جاي خشک نگهداري شود.
نگهداري در شرایط مناسب و در بسته بندي 

 و سالم ، تا یک سال قابل نگهداري است.اولیه 

 
 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  تصادفی درصورت بلعیده شدن
 مراجعه شود.

 سیمان و پوزوالن هاي موجود  به دلیل وجود ذرات
 از تنفس 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

 


