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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 مناســب میباشــد. واتر پروف مایعب تن پسا ز 

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

فرموالسیون خود،ب ه سرعت درآب پخش میشود وب صورت یک عامل 

قوي پخش کننده ذرات عمل کرده و سبب میشـود که ذرات سیمان 

که تمایلب ه کلوخه شدن دارند، پخش شوند و سطح آزاد وسـیعتري 

بدســت آورند. ب دین ترتیب آب موجود در مخلوطب هن حو مؤثرتري 

عمل کرده و عمل هیدراسـیونب ا آب کمتر وب هن حو مؤثرتري صـورت 

پذیرد. ا ینا مر سبب می شود میزان آب مصـــــرفی تاب یشا ز %10 

کاهش یافته و درن تیجهب تنب ا دانسـیتهب یشــتر ون فوذ پذیري کمتر 

حاصل گردد. عالوهب را ین، روان شدنب تنب ه کمک مادها فزودنی واتر 

ب ه دلیل پخش مناسب ذرات در مخلوطب تنی ، فضـــاي  پروف مایع ،

خالیب ین ســــــنگدانه ها را پرن موده و مخلوطی یکپارچه و همگن 

تشــکیل می دهد.  عالوهب ر قدرت روان کنندگیب ه سبب وجود مواد 

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 مالت و بتن

کاهش ترکهاي ناشی از جمع شدگی بتن

افزایش مقاومت به دلیل کاهش آب حدود 10 درصد

کاهش میزان آب مصرفی در مخلوط

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
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 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 

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

ایمنی

این ماده جزء مواد خطرناك و سمیبراي محیط زیستن میب اشد.

هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.

این ماده آتش زا و قابل اشتعال نمی باشد.

در صورتب لعیده شدن و تماسب ا دهان فوراًب ه پزشک مراجعه شود.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

بشکه 220 لیتري    

مخزن 1000 لیتري

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 

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، مســــتقیم روي 

سیمان خشک ریخته نشود.  

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 خواهد یافت.

استاندارد


