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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

یکی از معضالت موجود در ساخت بتن، بحث نفوذ پذیري اجزاي 

مخلوط بتنی می باشــــد. اســـــتفاده از رزین هاي آکریلیکی 

سالهاست به منظور افزایش چســـبندگی ذرات سازنده مالت یا 

بتن و همچنین پر نمودن فضـــــــاي خالی بین سنگدانه ها در 

کشورهاي پیشـرفته دنیا، مورد استفاده قرار می گیرد که موجب 

افزایش تراکم و در نتیجه کاهش نفوذپذیري بتن خواهد شد. این 

محصـول با نام تجاري چسـب بتن آب بند فرموله، تولید و عرضه 

می شود. چســــــــب بتن آب بند مایع غلیظ پلیمري با حالت 

امولســیونی بر پایه رزین هاي آکریلیک میباشد. این چســب ها 

عموماً محلول هاي کلوئیدي از پلیمرهاي مختلف در آب هستند 

که مقاومت کشـشـی و خمشـی و همچنین دوام بتن را  افزایش 

میدهند. همچنین از این محصـول می توان براي چسـباندن بتن 

جدید به بتن قدیم و افزایش چسـبندگی مالت هاي تعمیراتی به 

سطوح زیر کار استفاده نمود. چسب بتن آب بند مشـکالت ایجاد 

درز سـرد به دلیل عدم یکپارچکی بتن، افزایش دماي هوا، تأخیر 

در ساخت و حمل بتن و ... را برطرف می کند.

افزایش فوقا لعاده چسبندگیا جزاي  مالت یا  بتن 

افزایش چسبندگی بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمی

 افزایش نفوذ نا پذیري بتن در برابر عوامل محیطی

 کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیري از 

ایجاد ترك هاي انقباضی و سازه اي 

افزایش مقاومت فشاري بتن یا مالت

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

مقاوم در برابر نمک هاي یخ زدا

ایجاد انعطاف پذیري مناسب براي مالت یا بتن

جلوگیري از ایجاد درز سرد در بتن

حفظ کیفیت بتن در محیط هاي قلیایی

  افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی تا 2 برابر معمول

Waterproof Concrete Adhesive

نانو چسب بتن آب بند

مناسب براي ترمیم آسیب دیدگی هاي سطحی

قابلیتتولید و اجراي بتن چسبنده 

مناسب براي تولید مالت هاي نرمه کشی

قابلیت ترمیم سطوح بتن اکسپوز

مناسب براي اتصال بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمی

قابلیت آب بندي مالت هاي ترمیمی

ترکیب با مالتهاي ترمیمی جهت افزایش قدرت چسبندگی

مناسب براي استفاده به عنوان پرایمر براي اجراي پوشش هاي 

سیمانی ( ترکیب با 50 درصد آب ) 

افزایش  مناسب براي ترکیب با چسب کاشی پودري جهت 

افزایش قدرت آب بندي چسبندگی و 

چسب آب بند قدرتمند بر پایه رزین هاي آکریلیک

آب بندي و افزایش قدرت چسبندگی

مکانیزم اثر

چسب بتن آب بند یک کوپلیمر مصنوعی است که پس از ترکیب 

و پراکنده شدن در مخلوط بتنی، قدرت چســــــبانندگی ذرات 

مخلوط بتنی را  ارتقاء داده و عالوه بر آن با تشـکیل فیلم پلیمري 

در فضـاهاي خالی بین سنگدانه ها، پس از خشـک شدن به روش 

پالستیک این فضــــــاهاي خالی را پر نموده و نفوذ پذیري را به 

میزانقابل توجهی کاهش می دهد. نانو چسب بتن آب بند پس از 

سخت شدن بتن، کامالً خشک شده و دیگر قابلیت انحالل در آب 

را نخواهد داشت.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1 3gr/cm

مایع غلیظ 

سفید 

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر 

قابلیت انحالل

حدود 7 PH

در آب
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استاندارد

ASTM C1042           ASTM C1059

 روش مصرف

سطح مالت یا بتن باید تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی باشد.

ب هن سبت 1ب ه 1 یا 1ب ه 2ب ا  آب آمیخته کنید.  چسبب تن آبب ند را

با قلم و غلطک یا پیستوله سطح مورد نیاز را در 2 نوبت، با فاصله 

1 تا 3 ساعت توسط نانو چسب بتن آب بند آغشته نمایید.  

به منظور کاهش نفوذ نا پذیري سطح:

 به منظورکاهش نفوذپذیري داخلی بتن:

این محصول راب هن سبت 1ب ه 3 ت ا 1ب ه 5 ب ا  آبب ه خوبی آمیخته کنید.

محصول را به اجزاي خشک مالت اضافه نمایید.

پس از اتمام کار توســـط مواد عمل آورنده بتن (کیورینگ) به 

مدت 5 روز از بتن محافظت گردد.

 به منظور چسبندگی مالت جدید به قدیمی:
 سطح مورد نظر براي اجرا را عاري از هرگونه آلودگی و چربی و 

روغن و رنگ و مواد سست نمایید.

یک الیه غلیظ و ضخیم از محصـول چســب بتن را روي سطح 

بتن قدیمی اجرا نمایید.

به میزان 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصــرفی از محصــول را به 

ترکیب بتن تازه اضافه نموده و اجرا نمایید.

ایمنی

میزان مصرف دقیق نانو چسب بتن آب بند با توجه به پارامترهاي 

مختلفی مشـــــخص می شود که از آن جمله می توان به میزان 

ناهمواري سـطح، دماي محیط، نوع سـیمان، مقدار سـیمان، نوع 

مصالح مصرفی و ... اشاره کرد. ولی میزان مصرف معمول این ماده 

جهت افزودن به بتن جهت آب بندي داخلی، عموماً 5 تا 9 درصد 

وزن سیمان مصرفی و جهت اضافه کردن به مالت ترمیمی 3 تا 5 

درصد وزنی و براي افزودن به بتن براي افزایش چسبندگی به بتن 

قدیم و کاهش نفوذپذیري 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصـــــرفی 

است.

 میزان مصرف

چســب بتن آب بند جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي 

محیطزیست نمی باشد.

از تماس با پوست و چشــــــم پرهیز گردد و در صورت بلعیده 

شدنفوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام استفاده از دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد.

در صورت تماس با چشــم فوراً با آب شیرین شســته شود و به 

پزشک مراجعه گردد.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 3/5 کیلویی

سطل 8 کیلویی 

سطل 20 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

استفاده در کارهاي ترمیمی :

سطح زیر کار براي ترمیم را عاري از نقاط سســـــت و هرگونه 

آلودگی و چربی نمایید.

یک الیه از چســـــب رقیق شده با  آب را، به عنوان پرایمر زیر 

سطح اجرا نمایید.

به میزان نسـبت مشـخص در میزان مصـرف به مالت ترمیمی 

اضافه شود، تا خواص چسبندگی مالت افزایش یابد.


