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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

ب ا قدرتن فوذب سیار زیاد  گونها يا ز مواد آبب ند کننده کریستال ساز،

به داخلب تن میب اشـــد کهب راي آبب ندي و محافظتب تـن درب رابر 

نفوذ آب و مواد شیمیایی مخرب کاربرد دارد.  پسا زا جرا روي سـطح 

بتـن، طبق قانونل وله هاي مویینب ا مکانیزما ســمزيب ه داخلب تن 

نفوذن موده وب ا آهک آزاد و رطوبت موجود واکنش داده و تمامی ترك 

ب ا ساخت کریســتال هاي سوزنی پر میکند و  ل وله هاي مویین را ها و

بتن را درب رابرن فوذ آب ، یون ها و مواد شـــیمیایی مخرب موجود در 

انواع فاضالب و آب دریا مقاوم می سازد.  پودرن فودگر کریسـتال ساز 

ا سپري و خشــک میتوان روي سطح  ب ه روشهاي مختلف دوغابی ، را

ب راي  ن مود وبه روشب لورســازي داخلب تن ، آبب ندي دائمی را اجرا

سازه مهیان مود.  فرآیند کریســـتال سازين فوذگر، دائمیا ست و در 

صـورت قرار گرفتن در مجاورت آب ،ب ه دلیل خاصـیت آب دوســت 

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

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

از کاربردهاي ویژهن فوذگر کریستال ساز ، آبب ندي سازه هاییا ست 

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 تا ا رتفاع  زیاد

 مقاومت باال در برابر یون ها و کلراید ها         

قدرت نفوذ بسیار زیاد به داخل بتن 

ا لی11  مقاوم در محیط هاي با       بین 3 

Concrete Penetron

نفوذگر بتن

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/09 3gr/cm

 پودر 

خاکستري

13

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

PH

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

پس از برخورد ماده نفوذگـر بتن با  آب و در اثـر فـرآیند واکنش 

حاصله ، تعداد بیشماري کریستال بلند سوزنی ایجاد می شود که 

در عمق بتن نفوذ می کند و سطح بتن را کامالً نفوذناپذیر میکند 

و بطور دائم راه نفوذ آب به حفرات موئینه، درزها و ریز تـرك ها را 

مســـــدود می کند. عالوه بر این، نفوذگر بتن به دلیل خاصیت 

کریســتال سازي، خاصیت آب دوستی دارد و هرچه بیشــتر در 

مجاورت آب و رطوبت قرار گیرد، عمل کریســتال سازي قوي تر 

ادامه خواهد یافت و خاصیت آب بندي بهتر 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. همیشه آن میزان پودر را 

با آب مخلوطن ماییدکهن هایتاً تا 30 دقیقه مورد مصرف قراردهید.  

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

نمایید.  توجه 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 72  ساعت مرطوبن گه دارید.  

 چنانچه ســـطح موردن ظرب رايا جرا،  داراي ترك ها و کندگی هاي 

عمیق میب اشد، ب ایسـتی یک خمیرا ز ترکیب پودرن فوذگر و مقدار 

کمتري آب سـاخته شــود وا بتدا خرابی ها و ترك ها و درزها ترمیم 

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 مورد نظر براي اجرا باید توسط سـند بالسـت، صـاف و 

صیقلی شوند.

کلیه سطوح مورد نظر براي اجراي نفوذگر را با  اسـتفاده از آب 

شیرین مرطوب نمایید .

 محصــول نفوذگر را به نســبت 3 به 1 با آب مخلوط نمایید و 

عمل میکس را آنقدر ادامه دهید تا مایعـــی یکنواخت و غلیظ 

حاصل شود. (یک کیسـه 20 کیلویی نفوذگر بتن را با 6/5 تا 7 

لیتر آب مخلوط نمایید و تا حصـــــــــول مخلوطی همگن و 

یکنواخت عمل میکس را  ادامه دهید.) 

 میزان مصرف

بطور متوسط میزان مصــــرف ماده نفوذگر بلورساز ، حدود 800 

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

میزان براي دیوار و کف متفاوت است.

میزان مصــرفب راي دیوار:  1/5 کیلوگرمب راي هر متر مـربع در دو  

الیه  

میزان مصرف براي کف : 1 کیلوگرمب راي هر متر مربع در یک الیه 

ایمنی

در زمان اجرا از دستکش و عینک و لباس کار استفاده نمایید.

این ماده آتش زا نیست.

در محدوده مواد خطرساز و مضر براي سالمتی و محیط زیست 

قرار ندارد.

 این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشــــم تماس 

داشته باشد.

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مسـتقیم 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 

 توجهن مایید کهن فوذگرب تن حاوي سـیمان در فرموالسـیون خود استاندارد

است.

 همیشه مقدارين فوذگر راب ا  آب ترکیبن مایید که مصرف شود.

نکته :


