
 EM12 تکُبیتو

 امولسیونی پایه آبقیری پوشش 

BituCoat EM12 
Water-based Emulsion Bituminous Coating 
 

ضهن  دارابهودن امولسیون قیر در آب بوده کهه  یک EM12 تکُبیتو

باعث ایجاد  ،مناسب پوششایجاد  وبه سطح بت   چسبندگی خاصیت

، تبخیهر عمهان الیه عنوان به تواندمی و دشومی نیز بندیآبخاصیت 

هنچنهی   ،آشهامیدنی آب ههایلولهه و مخازن پوشش ،گیرمن پوسته

 ضهن  بهت  آوریعنه  ی،زمینه زیر بتنی هایسازه از حفاظتبرای 

 مهورد خهوردگی برابهر در فلهزی سهطو  از محافظت نیز و آب حفظ

 .گیرد قرار استفاده

 ASTM D8099الزامها  اسهتاندارد برخهی از ای  محصول بر اسها  

 EM12 تکُهبیتومشخصا  فیزیکی و شینیایی ضنناً  .شودتولید می

 شودطبق جدول تولید می
 

 ژل غلیظ  حالت فیزیکی
 مشکی -ایقهوه رنگ

 3g/cm 30/0 ± 50/1 وزن مخصوص 
 غیرقاب  اشتعال پذیریاشتعال

 80مقاومههت حرارتههی در دمههای 

 گراد درجه سانتی

 زدگیشره و تاولایجاد بدون 

پذیری در دمای صفر درجه انعطاف

 رادگسانتی

 بدون ترک

زدگی و امولسیون بدون تاول مقاومت در برابر آب 

 شوندگی

 

 پوشش امولسیونیکاربرد و اثر 

 پوشش امولسیونیکاربرد 
 ،ههازیهرزمی  ،هاسقف، دیوارها بندیآب جهت عایق عنوانبه  -

 ،مخهازن ،بهداشهتی هایسرویس ،استخرها، هاسردخانه، هاتون 

 .کلر یون نفوذ برابر درآنها  محافظت و هاسفال، هافونداسیون

 .فوالدی و بتنی هایسازه برای رطوبت ضد و زنگ ضد پوشش -

 

 پوشش امولسیونیمزایای استفاده از 

و ایجهاد الیهه بهوده  آب دافهع  مقاوم اسهت، رطوبت مقاب  در -

 .کندمی منعطف

 .شودمی رقیق آب با و است جزئی تک -

 را دارد. مرطوب سطو  روی استفاده یتقابل -

 .شودبه سرعت خشک می -

 قاب  الیه یک و شده ، خشکآب تبخیر از پس و مصرف از بعد -

 .ننایدمی ایجاد خود از االستیک انعطاف

 حه  آب در و بوده مقاوم ،رطوبت برابر در شدنخشک از پس -

 .شودننی

 آوریعن  منظور به آب العادهفوق نگهداری و حفظ خاصیت از -

 شده برخوردار است.بت  سخت

 دارد. ساختنان در رایج سطو  اکثر به عالی چسبندگی -

 بجههارو از تههوانمههی ،آب بهها شههدنرقیق سههبب بههه اجههرا در -

 بهرای (درشهتنازل با  پیستوله) اسپری یا ماله ،بر ، پالستیکی

 ننود استفاده کار سطح روی آن اجرای

 

 پوشش امولسیونیروش استفاده از 

 استفاده و نحوه مصرف محدوده مجاز 

کهه  سههطح مههورد نظههر از الزم اسههت : سااازی ساا  آماده -1

 در و پاک شهود، سست ذرا  و گرد و غبار، روغ  ی مانندهایآلودگی

 ای  باید ،بتنی سطو  در پریدگی یا و شدهکرمو نقاطی وجود صور 

 .شود اصال  (SoftCoat) کپکوشرکت  کنندهترمیم ماده با مناطق

 5/1 پوشش برای محصول ای  از کیلوگرم یک هر :مصرف مقدار -2

 و موجود شرایط به توجه با البته .باشدمی استفاده قاب  مترمربع 3الی

 افهزایش قابه  مصرف میزان ،یسطح هایناهنواریدر صور  وجود 

 .باشدمی

 یها و اسهپری یها و مهومقل وسهیله به را محصول ای  :اجرانحوه  -3

 دوم الیهه اجهرایبهرای  .کنیهد نالاع نظر مورد سطح روی بر غلتک

تها  ننهود صهبر اول مرحله اجرای از پس ساعت 1۲ الی 8 بایستمی

 بها مناسب چسبندگی جهت الزم آمادگی ،اول الیه شده اعنال سطح

 سطح کار روی ،اول الیه عنود بر را دوم الیه .آورد دسترا ب دوم الیه

ای   است بهتر دوم الیه روی بتنی مال  اعنال صور  در) کنید اجرا

 پاشهیدنیها  و ماسه مقداری با آن کردن مخلوط و زبر صور  به الیه



 35 تها 5 بهی  دمای در شدنخشک زمان (.گردد اجرا آن روی ماسه

کام   برداریبهره زمان و ساعت 1۲ الی 8 حداکثرگراد، سانتی درجه

 و آب شهرایط بها مهد  ای البته  .باشدمی ساعت ۲۴ حدود از سطح

 .است متغیر منطقه هوایی

 ،سهطح بهه بایهد ،محصول کام  عنلکرد بررسی جهت :عملکرد -4

 شود. خشک کامالً تا ددا زمان هفته 3 تا 1 بی 

 پوشش امولسیونی نکات ایمنی در استفاده از

شود؛ هرچند در بندی ننیطبقهای  محصول در دسته مواد خطرناک 

تواند باعهث ایجهاد حساسهیت شهود. بنهابرای  در تنا  با پوست می

هنگام کار با ای  ماده الزم است از پوشش مناسب، عینهک و ماسهک 

 استفاده شود. هنچنی  رعایت نکا  زیر الزم است:

در هنگام باز کردن درب ظروف از استنشاق بخهارا  محصهول  -

 اجتناب شود.

شخص در معهر  آسهیب با چشم،  مادهدر صور  تنا  ای   -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداق  به مد  

با پوست، سهریعاً پوسهت آلهوده بهه  مادهدر صور  تنا  ای   -

  .شسته شوددقیقه در آب تنیز  15مد  

لبا  آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجهدداً  -

 قاب  استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم هنچنان احسها  نهاراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 پوشش امولسیونیسایر نکات الزم در خصوص 
 

 بهه را محصهول تهوانمهی کار زیر در پراینر اجرای به نیاز صور  در

ایه   .ننهود اجهرا پراینر عنوان به و ننوده رقیق آب با ،1 به 1 نسبت

 گردنهد. محافظهت زدگییخ از باید شدنسخت و اعنال از پیش ،مواد

 و وسهای  .باشهدننهی پهذیرامکان زدهسطو  یخ رویای  مواد  اعنال

 و باشهدمی کردن تنیز قاب  آب با ،مواد دنشختس از قب  تجهیزا 

 ای ضنناً  .گردد استفاده مخصوص رهاینتی از شدنسخت صور  در

 .باشدننی مقاوم آب منفی فشار برابر در محصول

 پوشش امولسیونیامکان خورندگی 
گسترش خوردگی میلگردههای مهدفون  یاباعث شروع و  محصولای  

های کف و سقف ساخته شده بها تنیده یا سیستمدر بت ، فوالد پیش

  شود.نینفوالد گالوانیزه 

 

 پوشش امولسیونیروش حمل و نقل و انبار کردن 

 حمل و نقلشرایط و دمای نگهداری و 
و  C5بهی   محصهولحن  و نق  و فضای نگهداری ای  مجاز دمای 

C 30 :است. ضنناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نهور مسهتقیم معهر  در  محصهولاز قرار دادن ظرف حهاوی  -

 خورشید اجتناب شود.

 جلوگیری شود. مادهای  زدگی از یخالزم است  -

شود و برای کهار در ایه  ای  محصول در هوای سرد سفت می -

 شرایط، در محیط گرم یا داخ  ظرف آب گرم قرار داده شود.

 

 پوشش امولسیونیماده طول عمر 

انبار و نگههداری  ،در شرایط استاندارد محصولچنانچه ظروف حاوی 

 است. ماه 1۲افزودنی از زمان تولید، شود، زمان قاب  استفاده از 

 

 پوشش امولسیونیماده بندی بسته
 شود.عرضه می کیلوگرمی ۲0های سط ای  محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعا  تکینلی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

بهه فهرم  محصهولایه   عنلکهردتنا  بگیرید. ضنناً برای اطهالع از 

EM12 (BituCoat EM12-PPI ) تکُهههبیتواطالعههها  عنلکهههردی 

 مراجعه کنید.
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