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  شرح و عملکرد

PROOSIVE  چسب بتن آب بند بر پایه چند نوع  یک

می  فیلر های معدنی و افزودنی های خاص  و پلیمرمختلف 

مل اتصال دهنده  ه عنوان عاکه به عنوان افزودنی و ب باشد 

و در حین اختالط به بتن   یکدیگر  اجزا تشکیل دهنده بتن به

پلیمرهای سازگار  کو  محصول، محتوی    این   .اضافه می گردد

با سیمان می باشد که با ایجاد یک واکنش شیمیایی سطحی  

بین مواد سیمانی و پلیمری مقدمات چسبندگی را فراهم  

کند. با گذشت زمان و تکمیل فرایند پلیمریزاسیون درجه  می

 شود. چسبندگی بیشتر می

 این محصول مطابق با استاندارد های ذیل تهیه می گردد 

ASTM C 1042 

ASTM C 1059 

 موارد کاربرد

o ریز نمودن داخلی بتن آب بندی و آب گ 

o  سطوح پایه سیمانیآب بندی 

o  ترمیم سطوح بتنی 

o   پرایمر برای عملیات های بعدی 

o   عمل آوری بتن و مالت ترمیمی 

o ه کشی اسب برای مالت های نرم من 

o  مناسب برای ترکیب با چسب کاشی پودری 

 خواص و مزایا

o  افزایش دوام بتن 

o  کاهش نفوذپذیری 

o  افزایش انعطاف پذیری 

o  بهبود مقاومت در مقابل عوامل مهاجم محیطی 

o   افزایش مقاومت چسبندگی 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o  رنگ سفید  حالت فیزیکی: مایع 

o :وزن مخصوص  C)·( 3gr/cm  02 /0±20 /1 

o     ±0.5 : PH 7 

o   :کمتر از حداقل مقدار مجاز در استانداردیون کلر 

o ارد قابلیت انحالل در آب را د 

 میزان و نحوه ی مصرف

o  محصولPROOSIVE  با آب   3به 1را به نسبت

لوط اجزا تشکیل دهنده  مخلوط نمایید و آن را به مخ

 مائید بتن اضافه ن

o   بعد از اجرای بتن عمل آوری مناسب و معمولی بر روی

 بتن انجام پذیرد 

o نشود استعمال گراد سانتی درجه صفر  زیر  برودت  در  . 

o  درصد   8تا 4مقدار مصرف بهینه این ماده در محدوده

سیمان می باشد که موجب آب بندی و کاهش شدید  

 . نفوذ پذیری بتن می گردد

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

o  قابل  لیتری  50لیتری،  20این محصول در گالن های

 ارائه می باشد 

o  درجه سانتیگراد  دور از تابش  35+ تا 5دردمای بین +

و در جای خشک   مستقیم نور خورشید ویخبندان

 . نگهداری شود 

o   در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی

 ماه قابل نگهداری می باشد. 9اولیه تا  

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

o    این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.
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o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب

 فراوان شسته شود. 

o  .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

o   هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود. 

o   بعد از استفاده کلیه ابزار آالت با حالل های نفتی

 شستشو گردد 

 


