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آب بندي 

آنی گیرب تن کریستال ساز
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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

علت  وجود مقاطع متخلخل، کســري فیلرها و ریز دانه ها در بتن 

می باشد، که باعث بوجود آمدن فضـاهاي خالی میان سنگدانه ها 

می شود و بتن دچار ضـعف نفوذپذیري و افت کیفی خواهد شـد . 

بتن نفوذ پذیر، در برابر نفوذ آب و یون هاي مخرب ضعیف اسـت و 

در نتیجهدوام پایین تري خواهد داشـت و آســیب پذیرتر خواهد 

شد. براي پر کردن فضـاي خالی بین سنگدانه ها ، استفاده از ماده 

افزودنی واتر پروف پودري، گزینه مناسبی است. واترپروف پودري 

ماده اي است بر پایه اسیدهاي چرب که حاوي مواد پرکننده خلل 

و فرج و مواد دافع آب میباشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از 

هیدراسیون سیمان، در داخل منافذ و حفره ها جاري شده و نقش 

دافع آب و رطوبت را به عهده مـی گیــرد. نفوذ نا پذیــري بتـن از 

عوامل تعیین کننده براي پیش بینی و ارزیابی دوام و اســـتحکام 

بتن می باشد. اگر بتن با طرح اختالط صحیح و با نســــبت آب به 

سـیمان و مواد سـنگی مرغوب تولید گردد نفوذ پذیري آن کاهش 

می یابد، افزودن مقدار کنترل شــــده از مواد واترپروف پودري به 

مخلوط ، بتنی مرغوب تر و متراکم تر ، با کاهش چشــــــــمگیر 

نفوذپذیري ایجاد خواهد نمود .

ساختب تنن فوذن ا پذیر و ضد آب

مسدود شدن کلیه خلل و فرج وت خلخل هاين اشیا ز کسري ریز دانه ها

منتقل شدن خاصیت آبگریزي ماده واتر پروف پودري به عنوان 

فیلر به بتن

جلوگیري از نفوذ عوامل مخرب به داخل بتن

آبب ند ماندن سازه در دراز مدت،ب ه دلیل آبب ندي کاپیالرهايب تن

ممانعتا ز حمله سولفاتی و قلیایی شدن   

 ممانعتا ز ورود یون و عوامل شیمیایی خورندهب ه داخل جانب تن

سهولت پخششدن ذرات درون مخلوطب تنی

عدم تاثیر منفی در مقاومت فشاريب تن

جلوگیريا زن فوذ محلول هاي شیمیایی   

Concrate Powder Waterproof

واتر پروف پودري بتن

مناسب براي آب بندي مخازن و استخرها

 تولید و ساخت بتن با دوام و مرغوب

 تولید بتن مقاوم در برابر نفوذ محلول هاي شیمیایی

تولید و ساخت بتن در شوره زارها و مناطق تحت حمله یون هاي 

مخرب و سولفاتها

 جهت آب بندي مخازن ، سدها و تونل ها 

 مناسب براي ساخت فونداسیون اسکله هاي دریایی

مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی آبگریز

مناسب براي تولید و اجراي پروژه هاي بتنی در مجاورت دریا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/3 3gr/cm

 پودر 

سفید

حدود 7

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

PH

 ASTM C1202         ASTM C1543  

استاندارد

افزودنی پودري بر پایه اسیدهاي چرب

با خاصیت آبگریزي

مکانیزم اثر

ا فزودنی واتر پروف پودري بتن ، یک فیلر میکرونیزه آبگـریـز و  ماده

ضد آب می باشد و به واسطه ساختار فیزیکی خاص خود ، به راحتی 

داخل مخلوط بتنی پخش می شــــــــود و تمام خلل و فرج میان 

سنگدانه ها را پر نموده و بها ین ترتیب کســـري فیلر و ریز دانه ها را 

داخل مخلوط بتنی برطرف می نماید. عالوه بـر آن لوله هاي موئینه 

که در نتیجه تبخیر آب در بتنا یجاد می شود را نیز مسدود می کند 

و در نهایت بتن، نفودناپذیر شـــــده و در برابر نفوذ آب و یون هاي 

ا یمن می شود.    مخرب و مواد شیمیایی خورنده به داخل بتن،
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نکات:
1-  الزم اسـت واترپروف پودري  بتن ، همراه با مواد کاهنده آب  

( روانسازهاي بتن ) مصرف شود. بهترین روش براي افزودن ماده 

افزودنی واتر پروف پودري ، افزودن آن پس ازترکیب روانساز ها با 

مخلوط بتنی است .  

2- معادل وزنی واترپروف مایع مصرفی از میزان آب اختالط بتن 

کم شود.

 ر وش مصرف

1 - مقدار محاسبه شـده ماده افزودنی واتر پروف پودري با توجه 

به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شــــــود . 

افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختالط، به تدریج اضافه شود .

2 – این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

– واتـر پـروف پودري بتن را مــی توان در هنگام تولید بتن به   3

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

 میزان مصرف
میزان مصرف واتر پروف پودري به ضخامت بتن بستگی دارد. 

معموالً براي بتن تا ضخامت 15سانتیمتر، در حدود 3 درصد وزن 

سیمان مصـرفی و براي ضخامت بتن باالي 15 سانتیمتر 1/5 الی 

2 درصد وزن سیمان مصرفی، می توان استفاده نمود.

 نکته: اســتفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون اســـتفاده از فوق روان 

کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد.                          

ایمنی

این ماده جزء مواد خطرناك و سمی براي محیط زیست نمیباشد.

این ماده در تماس با پوست ایجاد حساسیت میکند.

در صورتب رخوردا تفاقیب اپ وستی ا چشم ب ا  آب شیرین شستشو دهید.

از تماس با چشم و بلعیده شدن خودداري شود.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

مدت: ی کسال درب ستهب نديا ولیه

 شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان،  گرما وت ابش مستقیم و طوالنین ور خورشید

ب هترین دماين گهداري: 10 + ا لی 30+  درجه 
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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

مادها فزودنی واتر پروف مایعب تن ، مخلوطی فرموله شـــــــــدها ز 

روانسـازها ، رزین هاي ضد آب و ترکیبات هیدروفوبیک میب اشد که 

براي آبب نـدن مودن ون فوذن ا پذیر ســــاختنا نواعب تن ، مالت هاي 

بنایی و دوغاب کاري مناسـب میباشــد.  واتر پروف مایعب تن پسا ز 

ب ودن مواد روانســـــــــازب تن در  ب هل حاظ دارا افزوده شدنب هب تن،

ب ه سرعت درآب پخش میشـود وب صــورت یک  فرموالسیون خود ، 

عامل قوي پخش کننده ذرات عمل کرده و سبب میشــود که ذرات 

سیمان که تمایلب ه کلوخه شـدن دارند، پخش شـوند و سـطح آزاد 

وسیعتريب دسـت آورند. ب دین ترتیب آب موجود در مخلوطب هن حو 

مؤثرتري عمل کرده و عمل هیدراســــــــیونب ا آب کمتر وب هن حو 

مؤثرتري صورت پذیردا ینا مر سبب می شود میزان آب مصــرفی تا 

بیشا ز 10% کاهش یافته و درن تیجهب تنب ا دانسـیتهب یشــتر ون فوذ 

پذیري کمتر حاصل می گردد. عالوهب را ین، روان شدنب تنب ه کمک 

ب ه دلیل پخش مناســــــب ذرات در  مادها فزودنی واتر پروف مایع ،

مخلوطب تنی ، فضــاي خالیب ین سنگدانه ها را پرن موده و مخلوطی 

یکپارچه و همگن تشـکیل می دهد.  عالوهب ر قدرت روان کنندگیب ه 

سبب وجود رزین هاي ضد آب در ساختارا ین ماده ، چســـبندگی و 

تراکم ذراتن یزا فزایش یافته ون فوذپذیري کاهش می یابد.                                                                      

کاهش نفوذ پذیري بتن  

 افزایش دانسیته بتن

افزایش دوام و پایایی بتن

انسداد لوله هاي موئینه بتن

ممانعت از حمله سولفاتی و قلیایی شدن بتن

قدرت پخش شوندگی باالي ذرات مخلوط

چسبندگی بیشتر ذرات به دلیل وجود رزین هاي آب بند

کاهش ترکهاي ناشی از جمع شدگی بتن

افزایش مقاومت به دلیل کاهش آب حدود 10 درصد

کاهش میزان آب مصرفی در مخلوط

Concrete Liquid Waterproof

واتر پروف مایع بتن

اجرايب تنن فوذن ا پذیر جهت ساخت پل ها و  تونل ها 

 مناسبب راي کاهشن فوذپذیريا ستخر،  مخازن، ت صفیه خانه و سد

مناسبب رايا جرايب تن مسلحب ه دلیل عدم وجود کلر در ساختار آن 

مناسب جهتا جراي دیواره هاي ساحلی

مناسب براي بتن ریزي در شوره زارها و مناطق حاوي یون هاي 

کلر و سولفات ها

آبب ندن مودنب تن و مخلوط هاي ماسه سیمانی

 پوشش مناسب جهت سطوح شیبدار وب اران گیر

مناسبب راي ساختب تن در مجاورت دریا

مناسبب راي تولید و ساخت قطعات پیش ساختهب تنی

مناسبب رايا جراي فونداسیون در مناطق مرطوب

افزودنی مایع با خاصیت روانی و کاهش نفوذپذیري

با خاصیت آب بند کنندگی

مکانیزم اثر

یکیا ز مواد تشکیل دهنده واتر پروف مایعب تن ، روانسازب ر پایهل یگنو 

سـولفوناتا سـت که هنگاما فزودنب ه مخلوط ، ســر قطبی مولکول 

روان کنندهب ه ذرات سیمان متصـــل شده وب ه علت دو قطبی شدن  

ذرات ،ا ز تجمع آنها ممانعتب ه عمل می آورد و موجب روانـی مخلوط 

با قابلیت پخش خوب ذرات می شــود.  درن تیجها ین روانی ذراتب ه 

خوبی پخش شده و موجبا فزایش تراکمب تن و درن تیجه کاهشن فوذ 

پذیري خواهد شد. ا ز طرفی دیگر وجود رزین هاي آبب ند موجود در 

فرموالســــیون واتر پروف مایعب تن ، موجبا فزایش خاصـــــیت 

چسبندگیا جزاي مخلوط شده ون فوذ پذیري را کاهش می دهد.      

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/02 3gr/cm

 مایع

قهوه اي 

 7/5

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

PH+-0/5



5

 ر وش مصرف

 میزان مصرف
میزان مصـــرف دقیق واتر پروف مایع بتن، با آزمایشـــات دقیق 

کارگاهی و با توجه به مصالح مصـرفی در طرح اختالط  مشـخص 

می شود. اما بطور معمول ، میزان مصــرف واتر پروف مایع ،  براي 

آب بند نمودن بتن هاي حجیم 2 الی 2/5 درصــد وزن ســیمان 

ایمنی

این ماده جزء مواد خطرناك و سمیبراي محیط زیست نمی باشد.

هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

این ماده آتش زا و قابل اشتعال نمی باشد .

در صورت بلعیده شدن و تماس با دهان فوراً به پزشک مراجعه شود.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري    

مخزن 1000 لیتري

مدت: ی کسال درب ستهب نديا ولیه

 شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان،  گرما وت ابش مستقیم و طوالنین ور خورشید

ب هترین دماين گهداري: 10 + ا لی 30+  درجه 

ب ا 2  1 - مقدار واتر پروف مایعب تن محاسبه شـدهب ا توجهب ه عیارب تن ،

برابر حجما ز آبا ختالطب تن رقیق شود. ا فزودنی رقیق شـدهب هب تن 

درحالا ختالط،ب ه تدریجا ضافه شود. 

2 –ا ین محصـول را می توان به مخلوط آماده بتنا ضافه نمود و پس 

ا زاي هر  از میکس کامل ، بتن ریزيا نجام شود . پیشنهاد می شود به

متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 –واتر پروف مایع بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و 

یا تراك میکسر اضافه نمود.

    توجه گرددماده  افزودنی واتر پروف مایع بتن، مســتقیم روي 

سیمان خشک ریخته نشود .  

مصرفی میباشد. توجه گردد که مصرف بیش از حد این محصـول 

تا 2برابر میزان معمول، میتواند باعث افـزایش زمان گیـرش اولیه 

بتن گردد. مقاومت نهایی تحت تأثیر این دیرگیـري کاهش نیافته 

و معموالً افـزایش مـی یابد. همچنین کارایـی بتن به میـزان قابل 

توجهی افزایش می یابد.

استاندارد
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

ا حتماال منجــرب هب ــروز  ب ا دوام ، عدم توجهب ه تولیدب تنب ا کیفیت و

ا یجاد ترك و درز در سازه هاي  ترك ها یا درزهایی درب تن خواهد شد.

آبی یا مخازنن گهداري مایعات، می تواند منجـرب ه خـروج مایعات یا  

ب ا فشـــارا ز محل ترك یا درز درب تن گردد. درا کثر مواقع تخلیه  آب 

آب یا مایعات کار پرهزینه و یا محالیا ست وب هترین روشا ینا سـت 

ا ز  ا نجام شـود. ب دین منظورا ســتفاده که آبب ندي در همان حالت 

محصــــــــــول آنی گیرب تن گزینه مناسبیا ست.  آنی گیرب تن ،  

ب ر پایه سـیمان میب اشـد که در مواردي که سـازه  نوعیمالت آماده

ا ین ماده  بتنی دچارن شـت شدیدب اشد، موردا ستفاده قرار می گیرد،

ا مر واکنش هیدراسیون، در مدت زمان کمترا ز 10 ثانیه  با تسریع در

سخت می شود و مانعا زن شـت و عبور آب می گردد.  در واقع آنی گیر 

بتننوعی ماده آبب ند کننده فوري میب اشد که پسا ز مخلوط شدن 

با  آب، مالت خمیري قدرتمندب رايا نسداد آنین شت هاي پر فشـار 

می سازد. ا ین ماده را می توانب ر رويا نواع سطوحب تنی و سنگیا جرا 

ب ا توجهب ها ینکه ضریبا نبســــــاطی آنی گیرب تنب ا ضریب   . نمود

انبساطیب تنب رابرا ست، عمريب رابر عمر سازه خواهد داشت.  

گیرش سریع و امکان بهره برداري سریع از سازه                                  

آب بندي پایدار و همیشگی

عدم ایجاد خوردگی در فوالد

عدم آیجاد آلودگی در تماس با آب آشامیدنی                            

حفظ کیفیت به مدت عمر سازه مورد کاربرد

چسبندگی عالی به انواع مصالح اعم از بتن ، سنگ ، آجر

بدون انقباض و ترك خوردگی

مالت آماده مصرف و سهولت اختالط با آب

فاقد یون کلر 

Concrete Fast Harden

آنی گیر بتن

قطع آنی هر گونه نشت آب یا مایعات از سازه بتنی

ممانعت از نشت آب در مخازن و منابع،  در شرایطی که امکان 

تخلیه وجود نداشته باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/15 3gr/cm

 پودر 

خاکستري

حدود 12

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

مناسب براي انسداد و رفع نشتی تحت فشار در درزهاي غیر 

انقباضی و حفرات

آبب ندي محل درزها و مجاري عبور آب و مایعاتا ز مقاطعب تنی و سنگی

مناسب براي مسدود کردن نشتی از مخازن نگهداري سوخت و 

مواد نفتی 

 آب بنديا نواع سازه بتنیا عما ز :  تونل ها ، سد ها و مخازن بتنی،  

سازه هاي زیر زمینی و مدفون ، چاله آسانسور...

مناسبب راي آبب نديا ستخرها ،ل وله هايا نتقال آب و کانال ها

PH

ASTM C928 استاندارد

مکانیزم اثر

پودر آنی گیرب تن یک پودر تک جزئیا ست کها ز سیمان،  مواد زودگیر 

و زود سخت شونده وا فزودنیهاي آبب ند کننده تشــکیل شدها ست،  

کهب هل حاظ وجود مواد شیمیایی تندگیر کننده،  فرایند هیدراسـیون 

راب یشـــــتر تحریکن موده و موجب خواهد شد که سیمان درا ولین 

لحظاتا ختالطب ا آب،  فرایند هیدراســــیون خود را کامل کند و در 

نهایتب ه گیرش سـریع و کنترل شـدها ي دسـت یابد، کها ین گیرش 

ســریع، همراهب ا حفظ خواص مکانیکی زودرس خواهدب ود.  در واقع 

وجود ترکیبات ســــــیمانیب هبود یافته و درن هایتا یجاد تغییر در 

رفتارهاي سیمان در تماسب ا آب،  کهب ه دلیلا سـتفادها ز مواد معدنی 

ویژه در سنتز آنی گیرب تن حاصل شدها ست، ب ه گیرش سریع و پایانی 

فوري، در مقابلا نواعن شت ون فوذ سریع آب را حاصل خواهدن مود. 

مالت آماده ساختمانی با خاصیت گیرش فوري

انسداد فوري نشتی ها
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آماده سازي:

همیشـــــه مقداري آنی گیر را با آب ترکیب نمایید که در زمانی 

کمترا ز 25 ثانیه موردا ستفاده قرار گیرد.

همیشه پودر را به آب اضافه نمایید . در صورت ترکیب معکوس 

، خمیر به سرعت سخت و غیر قابل استفاده خواهد شد.

بهترین روشا جراي آنی گیر بتن توسط دسـت ( دسـتکش ) می 

باشد.

زمان و ســـرعت گیرش آنی گیر به دماي آب و محیط و پودر آنی 

گیر بستگی دارد.

شرایط محیطی روي سرعت گیرش تاثیر بســزایی دارد . برودت 

هوا گیــرش را به تاخیــر خواهدا نداخت و گـــرماي هوا موجب 

افزایش سرعت گیرش خواهد شد.

چنانچه فشــار آب زیاد است، توسط قرار دادن یک لوله باریک 

نســبت به زهکشــی اقدام نموده و سپس اطراف آن را توسط 

مالت آنی گیر آب بندي نمایید.

ا ست ، درزگیري را  در مناطقی که درزهاي بزرگ وجود دارد بهتر

از قسمت باال به سمت پایینا نجام دهید.

ا بتدا سطح  در صورتی که زمانا جرا نشت آب وجود نداشته باشد،

 ر وش مصرف

سـطح موردن ظرب رايا جراي آنی گیر را عاريا ز هرگونه آلودگی و 

چربی و مواد سست و زائد گردانید.  

روي سـطحی کهب رايا جراي آنی گیرب تن مدنظرا سـت، درزيب ه 

شکل جناقی  (V) ا یجادن مایید.

بها زاي هر کیلوگرم پودر آنی گیر، 250ا لـی 300 گـرم آب جهت 

ساخت مالت آبب ند موردن یازا ست.

مالت آماده شده را روي درزب ه مدت 15 ثانیهن گه دارید. ب هترا ست 

ا زا طرافب ه طرف مرکز درزا نجام دهید. که پر کردن درز جناقی را

ب ا  ب تراشید تا ن اهمواریها را پسا ز گیرش آنی گیر و رفعن شــــتی ،

سطح قبلی همسطح شود.

ا جرا نمایید و مالتا جرا شده را  را مرطوب نموده و سپس مالت را 

ا جرا مرطوب نگه دارید. به مدت 15 دقیقه پسا ز

زمان گیرش آنی گیـر پودري پسا ز 15 ثانیه آغاز و نهایت پسا ز 

گذشت 3 دقیقه کامال سخت می شود.

 میزان مصرف
میزان مصرف بر اساس حجم سوراخ و یا عمق شیار و با دانسـتن وزن 

مخصـوص ماده آنی گیر بتن در حالت خمیري مشــخص می گردد 

ولی بطور معمول می توان گفت براي یک متر مربع به ضـــخامت 5 

میلیمتر در حدود 6 کیلوگرم از این ماده مصرف می گردد . 

ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضـــر براي سالمتی و محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

آنی گیر قلیایی می باشدو همچنین حاوي سـیمان می باشـد . حتماً 

ا ز دستکش ، عینک و لباس کار  پیشــنهاد می شود در زمانا ستفاده

استفاده نمایید.

مدت : یک سال در بسته بنديا ولیه

ا ز سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طوالنی نور   شرایط : دور

خورشید 

نکته : به دلیل وجود مواد زودگیر کننده و حسـاس به رطوبت حتما 

در محل خشک نگهداري شود

بهترین دماين گهداري: 10 + ا لی 30+  درجه

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

ب ا قدرتن فوذب ســیار  گونها يا ز مواد آبب ند کننده کریسـتال ساز،

زیادب ه داخلب تن میب اشـــد کهب راي آبب ندي و محافظتب تـن در 

ا جرا روي  .  پسا ز ن فوذ آب و مواد شـیمیایی مخرب کاربرد دارد برابر

سطحب تـن، طبق قانونل وله هاي مویینب ا مکانیزما سمزيب ه داخل 

ب ا آهک آزاد و رطوبت موجود واکنش داده و تمامی  بتنن فوذن موده و

ب ا ساخت کریســتال هاي سوزنی پر می  ترك ها ول وله هاي مویین را

کند وب تن را درب رابرن فوذ آب ، یون ها و مواد شیمیایی مخرب موجود 

ا نواع فاضالب و آب دریا مقاوم می سازد.  پودرن فودگر کریســتال  در

ا سپري و خشــک می توان روي  ب ه روشهاي مختلف دوغابی ، ساز را

ن مود وبه روشب لورسـازي داخلب تن ، آبب ندي دائمی را  سطحا جرا

ن مود.  فرآیند کریستال سازين فوذگر، دائمیا ست و  براي سازه مهیا

ب ه دلیل خاصیت آب دوسـت  در صورت قرار گرفتن در مجاورت آب ،

ا ین روش آبب ندي  بودن ، عمل کریستال سازيا دامه خواهد یافت. 

دائمیا ست و هیچ گونه خطر وا ثر سوئیب راي آب آشامیدنین دارد.  

از کاربردهاي ویژهن فوذگر کریســــتال ساز ،  آبب ندي سازه هایی 

است که در آنها خطرن فوذآب ب ه صورت فشار منفی وجود دارد. 

سرعت و سهولتا جرا                                 

نوین ترین و قدرتمند ترین تکنولوژي آب بندي سطحی

 عدم جلوگیريا ز تنفس بتن

صرفه جویی در هزینه هايا حتمالی بعدي براي آب بندي مجدد 

تشکیل بافت یکنواخت با بتن

عدم نیاز به تعمیر و نگهداري

مقاومت باال در برابر تغییرات شدید دما                         

نفوذ نا پذیر سازي کلیه مقاطع بتنی

ا کسیده شدن  محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی و

مقاومتب اال در مقابل فشارهاي هیدرواستاتیکی تاا رتفاع 140 متر

 مقاومت باال در برابر یون ها و کلراید ها         

قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن 

Concrete Penetron

نفوذگر بتن

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/09 3gr/cm

 پودر 

خاکستري

13

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

PH

ا لی11  مقاوم در محیط هاي با       بین 3 

عدم وجود مواد سمی و آلوده کننده و فنلها، براي مخازن آب شرب 
PH

مالت آب بند با خاصیت کریستال سازي

قابلیت نفوذ به سطح بتن

پسا زب رخورد مادهن فوذگرب تنب ا آب و درا ثر فرایند واکنش حاصــــله،  

تعدادب یشـماري کریسـتالب لند سوزنیا یجاد می شود که در عمقب تن 

نفوذ می کند و سطحب تن را کامالن فوذناپذیر می کند وب طور دائم راهن فوذ 

آبب ه حفرات موئینه،  درزها و ریزت رك ها را مســـدود می کند.  عالوهب ر 

این،ن فوذگرب تنب ه دلیل خاصیت کریستال سازي،  خاصیت آب دوستی 

دارد و هرچهب یشتر در مجاورت آب و رطوبت قرار گیرد، عمل کریسـتال 

سازي قويت را دامه خواهدی افت و خاصیت آبب نديب هتر می شود.

مکانیزم اثر
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توجه : 
براي شروع عملا ختالط پودر راب ه آبا ضـافه کنید وا ز همزنب رقی 

(دریل + پره)ب رايا ختالطا ستفاده کنید و همیشه آن میزان پودر را 

با آب مخلوطن ماییدکهن هایتاًت ا 30 دقیقه مورد مصرف قراردهید.  

دوغابن فوذگرحاصـله راب وسـیله فرچه ( 2 الیه ) روي ســطحا جرا 

نمایید. ت وجه شود کهب عـدا زن یمه خشـک شـدن الیها ول، الیه دوم 

ب ا  اجـرا شود. و پسا زن یمه خشـــک شدن الیه دوم، کلیه سطوح را

اسپرين مودن آبب ه مدت 48 ساعت مرطوبن گه دارید.  

نکته :

 چنانچه ســــطح موردن ظرب رايا جرا،  دارايت رك ها و کندگی هاي 

عمیق میب اشد، ب ایســـتیی ک خمیرا زت رکیب پودرن فوذگر و مقدار 

کمتري آب ساخته شود وا بتدا خرابی ها وت رك ها و درزهات رمیم شود.

 ر وش مصرف

سطوحب تنی قبلا زا جــرا میب ایست تمیز و عاريا ز هر گونه ذرات 

سست ، گرد و غبار و رنگ و پرایمر یا پوشش هاي دیگر گردد.  

سطوح موردن ظرب رايا جراب اید توسط سندب الست، صاف و صیقلی 

شوند.

ا ســـتفادها ز آب  ب ا کلیه ســطوح موردن ظرب رايا جراين فوذگر را

شیرین مرطوبن مایید. 

ب هن ســـبت 3ب ه 1ب ا آب مخلوطن مایید و عمل   محصــولن فوذگر را

ا دامه دهید تا مایعی یکنواخت و غلیظ حاصـل شـود.  میکس را آنقدر

ب ا 6/5 تا 7ل یتر آب مخلوطن مایید و  ن فوذگرب تن را  20 kg یک کیسه

ا دامه دهید.  تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت عمل میکس را 

 میزان مصرف

بطور متوسط میزان مصـــرف ماده نفوذگر بلورساز ،  حدود 800 

گرم الی 2200 گرم براي هر متر مربع از سـطح میباشـد ، که این 

میزان براي دیوار و کف متفاوت است.

میزان مصرف براي دیوار : 1/5 کیلوگرم براي هر متر مـربع در دو 

الیه میزان مصــرف براي کف : 1 کیلوگرم براي هر متر مربع در 

یک الیه 

ایمنی

ا ستفاده نمایید. ا ز دستکش و عینک و لباس کار در زمانا جرا

این ماده آتش زا نیست.

در محدوده مواد خطرساز و مضرب راي سالمتی و محیط زیست قرار

ندارد.

ا ین مادهب ه هیچ عنوانن بایدب لعیده شودی اب ا چشمت ماس داشتهب اشد.

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

 شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طوالنی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10 +  الی 30+  درجه

حداقل دماي اجرا : 5+ درجه 

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

ASTM C3039         ASTM C267 

ت وجهن مایید کهن فوذگرب تن حاوي سیمان در فرموالسیون خودا ست.استاندارد

 همیشه مقدارين فوذگر راب ا آبت رکیبن مایید که مصرف شود.
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کاربردها
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خواص و اثرات

قابلیت چسبندگی بسیار باال به سطوح 

استحکام زیاد در برابر یخ زدگی

 انعطاف پذیري و االستیسیته مناسب

 قطع نفوذ پذیري و آب بندي قطعی مقاطع بتنی و سنگی

عدم ایجاد آلودگی براي آب آشامیدنی

افزایش مقاومت سطح در برابر کربناتی شدن

توان کشش و تغییر طول مناسب

 (ANTI  UV)  مقاومت در برابر اشعه خورشید

عدم ممانعت از تنفس بتن

ضد خزه و جلبک و شوره زدگی

غیر سمی و غیر قابل اشتعال

توان پل زدن بر روي ترك هاي موئین بتن

Z2000 Waterproofing

Z
2
0
0
0
-W

مناسب براي آب بندي مخازن سنگی ، آجري ، بتنی

ا یزوالسیون سطوح تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

 رفع نشت و نم زدگی زیرزمین ها و بالکن ها

مناسب براي ساختا ستخرهاي شنا و پرورش ماهی

مناسب برايا یزوالسیون آب نما ها و روف گاردن ها

ا یزوالسیون بالکنها و زیر زمین ها  مناسب براي آب بندي و

مناسب براي رفع نم زدگی و انتقال رطوبت، به حمام و سرویس 

بهداشتی 

ایزوالسیون و آبب نديل وله هاي سیمانیا نتقال آب 

ب ا فشار مثبت ایزوالسیون و تثبیت سطوحن اهموار

 مناسبب رايا یزوالسیون مخازن و سیلوهاي ذخیره گندم

مناسبب راي آبب ندي سطوحب ا فشار منفی، پسا زا جراين فوذگر 

به عنوان الیه زیرین

قدرت چسبندگی باال به سطح زیر کار

عدم افت چسبندگی و خواص آب بندي به مرور زمان

قابلیت رنگ پذیري مناسب توسط انواع رنگهاي پایه آبی ، 

اپوکسی و پلی یورتان 

استحکام بسیار عالی در برابر مواد اسیدي و قلیایی

مقاومت باال در برابر یون هاي کلر و  نمک ها

مالت آب بند کننده سطحی با خاصیت االستیسیته باال

ضد آب کننده قدرتمند سطوح بتنی

مکانیزم اثر

بخش پودري آب بند دو جزئی از ســــیمان و ســـــنگدانه هاي 

میکرونیزه و افزودنیهاي قوام بخش تشـــــکیل شده که به لحاظ 

همجنس بودن با سطوح بتنی ، به راحتی روي سطح اجرا می شود 

. همچنین وجود جزء دوم که از رزین آکریلیک تولید شده اسـت، 

موجب افزایش قدرت چسـبندگی و االستیســته مالت آب بندي 

روي سطح خواهد شد. 

Z2000آب بند کننده دوجزئی

آب بندي و عایقکاري و محافظت از سـطوح بتنی، همواره یکی از 

دغدغه هاي موجود در سـازه هاي بتنی می باشـد. این موضــوع 

بخصــوص در سازه هاي قدیمی که از تکنولوژي هایی که امروزه 

براي آب بندي داخلی و سـطحی بتن موجود اســت ، اســتفاده 

نشــــده، به وفور مشــــاهده می شود. از این دسته می توان به 

اشاره نمود . همچنین در  استخرها ، مخازن ، چاله آسانسور ها و ...

بســــیاري از پروژه هاي جدید نیز، بنا به نظر کارفرما، آب بندي 

داخلی بتن انجامنمی شــود و یا  اســتخر یا ســـازه مورد نظر از 

مصـالحی مانند بلوك و آجر ساخته می شود که نیاز به آب بندي 

سـطحی بعد از اجراي سـازه خواهد داشـ ت . آب بند پلیمري دو 

گزینه بسیار مناسب براي آب بندي سطوح بتنی   Z2000  جزئی

می باشد . این ماده ، یک محصـــول پلیمري اصالح شده ، بر پایه 

سیمان و سـنگدانه ها و رزین آکریلیک می باشـد و داراي قابلیت 

د وام و چسبندگی بسیار باال می باشد . آب بند پلیمري  ارتجاعی ،

به  سهولت روي سطوح قابل اجراست .  Z2000 



استاندارد

 ر وش مصرف

ســـــطح موردن ظرب رايا جراي آبب ندپ لیمري Z2000 ب اید عاريا ز 

هرگونه آلودگی،  گرد و غبار،  ذرات سست،  چربی وی ا هر گونهپ وششیب اشد.

چنانچه روي سطح ترك یا درزي مشــاهده می کنید ،ن ســـبتب ه 

ترمیم درز توسط مواد ترمیم کنندها قدامن مایید و در صـورت عمیق 

بودن درزها ا ز ماستیک پلی یورتان جهت درزگیريا ستفاده شود.

چنانچه درن ظرا ست سـطحا سـتخر آبب ندي شـود ،ا طراف  کلیه 

لوله هاي ورود و خروج آب , چراغها و هر چیزي که داخل سطح قرار 

دارد را توسط ماستیک پلی یورتان درزگیرين مایید.

کلیه درزها را ب ها بعاد حدود 3*3 ماهیچه کشین مایید.

بهترا ست قبلا زا جرايا ین محصـــول،ی ک الیهپ رایمر روي سطح 

اجرا شودت ا چسبندگی مالت آبب نديب ه سطحا فزایشی ابد.

ظرفی مناسبا نتخابن موده و جزء مایع را در حالی که همزنب رقی

 ( دریل +پ ره ) روشــنا ســـت،  داخل آن ریخته و کم کمپ ودر راب ه آن 

بیافزایید وت ا حصـــــول مالتی همگن وی کنواخت میکس را ا دامه 

دهید.

حتما قبلا زا جرا،  سطح موردن ظر راب ا آب شیرینا شباعن مایید.

ا جرايا ین محصولت وسط کاردكی ا فرچهب ه راحتی قابلا جراست.

الیها ول را دری ک جهت ( عموديی اا فقی )ا جران مایید. 

الیه دوم را زمانی که هنوز الیها ول خشــکن شــده ( حدود 3ا لی 4 

سـاعتب عدا زا جراي الیها ول ) در جهت خالف الیها ولا جران مایید.  

پیشـنهاد می شودب رايب هبود خواص وا فزایش عمر وا الستیسـیته 

الیه آبب ندي، ب ین دو الیها زت وري مش فایبر گالسا سـتفاده کنید 

تا  الیه آبب ند، بها صطالح مسلح شود.

 میزان مصرف

میزان مصرف آب بند پلیمري  Z2000  به سطح زیر کار بسـتگی 

دارد و عموماً براي سطح با  زبري نرمال ، میزان مصـرف براي هر الیه 

به ازاي هر متر مربع 1 کیلوگرم می باشد . 

ایمنی

این محصـــول جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

از تماس با چشم خودداري شود.

هنگام اجرا از عینک و دستکش مناسب استفاده شود.

در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.
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مدت: ی کسال درب ستهب نديا ولیه

 شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان،  گرما وت ابش مســــتقیم و طوالنین ور 

خورشید

ب هترین دماين گهداري: 10 + ا لی 30+  درجه 

نگهداري

بسته بندي                            

مجموعه  28 کیلویی

(مایع 8 کیلو + پودر 20 کیلو)

ASTM D624         ASTM D412  

آماده سازي:

نکات:

  بین 24 ساعتا لی 48 ساعتپ سا زا جرا سطوح را مرطوبن گه دارید.

دقت شـود ضــخامت هر الیها جرا شــده،ت وســط آبب ندپ لیمري  

 Z2000  نبایدب یشترا ز 1 میلیمترب اشد.

دماي محیط در زمانا جرايا ین محصـولن بایدب یشـترا ز 30 درجه 

سانتیگراد ب اشد.

به هیچ وجهن سبت وزنی  فرموله شدهپ ودر و مایع رات غییرن دهید.

همیشهب ها ندازها يت رکیبن مایید کهب را ساس مسـاحت سطح مورد 

نیازا ست.

1/8 3gr/cm

+1/8 2n/m

ندارد

1/5 تا  3 ساعت

3 تا 7 روز

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع    + پودر 

خاکستري

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

مقاومت کششی

زمان خشک شدن سطحی

زمان خشک شدن نهایی

AB
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