
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود كه برای بر پایه رزین در حالل هيدروکربنی  توليد می Oكپكيور 
حفظ آب موجود در منافذ بتن و جلوگيری از خروج آن از روی سطح 

شود. این محصول با ایجاد یك فيلم پيوسته پليمری بتن استفاده می
ضد آب روی سطح بتن، مانع از تبخير آب از داخل بتن به بيرون 

 گردد.می
س الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره این محصول بر اسا

 شود. ضمنًا این ماده با الزامات استانداردتوليد می 8288
ASTM C309 .نيز تطابق دارد 

طبق جدول زیر و در دامنه   Oكپكيورمشخصات فيزیکی و شيميایی 
توليد  8288شده در استاندارد ملی ایران به شماره تغييرات مجاز اعالم

 شود.می
 

 مایع حالت فيزیکی 
 سفيد و کهربایی رنگ

 های طبيعیرزین پایه شيميایی
 3g/cm 05/0 ± 85/0 چگالی 

 فاقد یون کلراید مقدار کلرید
pH 1 ± 7 

 <-C 10 دمای انجماد

 
 آورندهعمل مادهکاربرد و اثر 

  آورندهعملکاربرد 
سيمانی به ویژه در های بتنی و سطوح آوری انواع سازهعمل -

 شرایط هوای گرم

 شده بتنیآوری سطوح ترميمعمل -

 
 آورندهعملمزایای استفاده از 

 جلوگيری از تبخير سریع و زود هنگام آب بتن -

در دوره  پاشی و مرطوب نگهداشتن بتنعدم نياز به آب -
 آوریعمل

 حفظ رطوبت الزم برای تداوم هيدراتاسيون -

شدن سریع بتن و ایجاد ناشی از خشك جلوگيری از انقباض -
 های حاصل از آنترك

 اثر منفی بر روی سطح و رنگ بتن عدم ایجاد -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شدن و زدن و آبهای یخافزایش مقاومت بتن در چرخه -

 شدن سطحی بتنجلوگيری از پوسته

 
 آورندهعملروش استفاده از ماده 

  آورندهماده عملمحدوده مجاز استفاده از 

متر  7الی  4ليتر به ازای  1، حدود O محدوده مجاز استفاده از كپكيور
های گرم با وزش تند باد، مقدار مربع از سطح است. البته برای محيط

باشد. همچنين استفاده خارج از این محدوده نيز ممكن مصرف باالتر می
 ایجاد نقص در فرایند هيدراتاسيون گردد.است باعث کاهش بازدهی یا 

 آورندهنحوه مصرف ماده عمل
آورنده روی سطوح عمودی، بالفاصله پس از زمان اعمال ماده عمل

بازکردن قالب و روی سطوح افقی در معرض شرایط محيطی در ابتدای 
انداختگی و آوری ميانی )بعد از گيرش اوليه بتن و اتمام آبدوره عمل
 کشی( است. پایان ماله

آورنده در دو دفعه و در دو جهت معموال برای سطوح افقی، ماده عمل
شود. برای سطوح عمود برهم برای پوشش کامل سطح، اعمال می

آورنده در دو دفعه و در فاصله زمانی یکساعت برای عمودی، ماده عمل
 شود. پوشش کامل سطح، اعمال می

فاده از پاشش توسط دستگاه آورنده با استشود ماده عملتوصيه می
کننده روی سطح اعمال شود؛ هرچند برای سطوح کوچک و در اسپری

آورنده را با توان ماده عملپروژه، میهر صورت موافقت دستگاه نظارت 
کردن، فرچه و قلم مو نيز اعمال کرد. در صورت استفاده از روش اسپری

 قرار گيرد.سطح بتن از متری  نازل اسپری در فاصله نيمشود توصيه می
آميزی روی سطح چنانچه قرار باشد عمليات نهایی سطحی مانند رنگ

آوری، عملدوره پس از اتمام نهایی بتن صورت پذیرد، الزم است 
های مكانيكی محصول فوق از سطح بتن پاك گردد. این كار با روش

كيفيت های تميزكاری با روش پاشی،ماسهباید صورت گيرد. واترجت و 
از روش توان میکوچک، ابعاد با ای هباشد؛ اگر چه در سازهباال می
 كرد. استفاده زنی سمباده

قبل الزم است سفيدرنگ، آورنده در صورت استفاده از ماده عمل :توجه
 د.نموكامل مخلوط را به صورت آن  ،از استفاده

 Oکپکیور 
 آورنده بتنماده عمل ▪
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 آورندهعملنکات ایمنی در استفاده از 
شود؛ هرچند در بندی نمیدسته مواد خطرناک طبقهاین محصول در 

تواند باعث ایجاد حساسيت شود. بنابراین در هنگام تماس با پوست می
کار با این ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عينک و ماسک 

 استفاده شود. همچنين رعایت نکات زیر الزم است:
عرض آسيب شخص در مدر صورت تماس این افزودنی با چشم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقيقه  15حداقل به مدت 
در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریعًا پوست آلوده به  -

 . شسته شوددقيقه در آب تميز  15مدت 
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا  -

 قابل استفاده باشد.
اراحتی دارد، در صورتيکه شخص مصدوم همچنان احساس ن -

 .شودسریعًا به پزشک مراجعه الزم است 
آتش روشن  ،در نزدیكی این مادهنباید بوده و  زاتعالاشاین ماده  -

 كرد.
عمليات انجام در حين اجرای كار از كشيدن سيگار و یا  -

 شود. در نزدیكی محل اجرا اجتنابجوشكاری 
 

 آورندهعملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بين  محصولحمل و نقل و فضای نگهداری این مجاز دمای 
C35 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نيز الزم است 

نور مستقيم معرض در  آورندهعملاز قرار دادن ظرف حاوی ماده  -
 خورشيد اجتناب شود.

 جلوگيری شود.آورنده عملدگی ماده زاز یخ -

 آورندهماده عملطول عمر 
انبار و نگهداری  ،در شرایط استاندارد این محصولچنانچه ظروف حاوی 

می  ماه 12زمان توليد،  از آورندهماده عملشود، زمان قابل استفاده از 
باشد. برای مصرف محصول سفيد رنگ قبل از مصرف حتمْا به خوبی 

 هم زده شود.
 

 آورندهعملی ماده بندبسته
ليتری عرضه  210های ليتری یا بشكه 20های این محصول در گالن

 شود.می
 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکيملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن  مادهاین  عملکردتماس بگيرید. ضمنًا برای اطالع از 
 O کپکيوربه فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

(CapCure O-PPI.مراجعه کنيد ) 

 
 
 

 
 اطالعات تماس

تهران، خيابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:
 4، طبقه اول، واحد 74

 1559613514          کد پستی:                                             
 021-89331                                                     شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                     آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                  الکترونيک: پست


