
 Oیور ککپ
 آورنده بتنماده عمل

CapCureO 
Concrete Curing Compound 
 

كده شدود بر پایه رزین در حالل هيددروكربی   وویيدد م  O كپكيور

روی  و جلوگيری از خدرو  آ  ازبتن موجود در میافذ حفظ آب  برای

این محصول با ایجاد ید  فديلپ پيوسدته  شود.م سطح بتن استفاده 

ضد آب روی سطح بتن، مانع از وبخير آب از داخل بدتن بده  پليمری

 گردد.بيرو  م 

این محصول بر اساس ایزامات عموم  استاندارد مل  ایرا  به شدماره 

 شددود. ضددمیان ایددن مدداده بددا ایزامددات اسددتانداردوویيددد م  8288

ASTM C309 .نيز وطابق دارد 

در دامیه  طبق جدول زیر و  Oكپكيورمشخصات فيزیك  و شيميای  

 8288شده در استاندارد ملد  ایدرا  بده شدماره وغييرات مجاز اعالم

 شود.وویيد م 

 
 مایع حایت فيزیك  

 سفيد و كهربای  رنگ

 های طبيع رزین پایه شيميای 

 3g/cm 05/0 ± 85/0 چگای  
 فاقد یو  كلراید مقدار كلرید

pH 1 ± 7 
 <-C 10 دمای انجماد

 

 آورندهعمل مادهکاربرد و اثر 

  آورندهعملکاربرد 
بده وید ه در  بتی  و سطوح سديمان  هایانواع سازهآوری عمل -

 شرایط هوای گرم

 شده بتی آوری سطوح ورميپعمل -

 

 آورندهعملمزایای استفاده از 
 جلوگيری از وبخير سریع و زود هیگام آب بتن -

در دوره  پاشدد  و مرطددوب نگهداشددتن بددتنعدددم نيدداز بدده آب -

 آوریعمل

 حفظ رطوبت الزم برای وداوم هيدراواسيو  -

شد  سریع بدتن و ایجداد جلوگيری از انقباض ناش  از خش  -

 های حاصل از آ ورك

 روی سطح و رنگ بتناثر میف  بر  عدم ایجاد -

شددد  و زد  و آبهای یدد افددزایم مقاومددت بددتن در چرخدده -

 شد  سطح  بتنجلوگيری از پوسته

 

 آورندهعملاستفاده از ماده  روش

  آورندهماده عملمحدوده مجاز استفاده از 

 7اید   4یيتدر بده ازای  1 حدود ،O وريكپكمحدوده مجاز استفاده از 

 ،بداد ویدد وزش باهای گرم محيط ایبته برایاست. متر مربع از سطح 

استفاده خار  از این محددوده باشد. همچیين م مقدار مصرف باالور 

باعد  كداهم بدازده  یدا ایجداد نقدر در فراییدد  ممكن اسدتنيز 

 هيدراواسيو  گردد.

 آورندهماده عمل نحوه مصرف

آورنده روی سطوح عمدودی، بالفاصدله پدز از زما  اعمال ماده عمل

بازكرد  قایب و روی سدطوح افقد  در معدرض شدرایط محيطد  در 

آوری ميدان  ببعدد از گيدرش اویيده بدتن و اومدام ابتدای دوره عمدل

 كش ( است. انداختگ  و پایا  مایهآب

در دو جهت آورنده در دو دفعه و معموال برای سطوح افق ، ماده عمل

شدود. بدرای سدطوح عمود برهپ برای پوشم كامل سطح، اعمدال م 

آورنده در دو دفعده و در فاصدله زمدان  یكتداعت عمودی، ماده عمل

 شود. برای پوشم كامل سطح، اعمال م 

آورنده با استفاده از پاشم ووسدط دسدتگاه شود ماده عملووصيه م 

ای سدطوح كوچد  و كییده روی سطح اعمال شود؛ هرچید براسپری

آورنده ووا  ماده عملپروژه، م هر در صورت موافقت دستگاه نظارت 

را با فرچه و قلدپ مدو نيدز اعمدال كدرد. در صدورت اسدتفاده از روش 

از متدری  ندازل اسدپری در فاصدله نديپشود كرد ، ووصيه م اسپری

 قرار گيرد.سطح بتن 

روی سطح آميزی رنگ مانیدعمليات نهای  سطح  چیانچه قرار باشد 

آوری، عمدلدوره پدز از اومدام ، الزم اسدت صورت پذیرد نهای  بتن

های مكدانيك  محصول فوق از سطح بتن پاك گردد. این كار با روش

هدای وميزكداری بدا روش پاشد ،ماسهباید صورت گيدرد. واورجدت و 

از ودوا  م كوچ ، ابعاد با ای هباشد؛ اگر چه در سازهكيفيت باال م 

 كرد. استفاده زن  سمبادهروش 



الزم اسدت سدفيدرنگ، آورنده در صورت استفاده از ماده عمل :توجه

 د.نموكامل مخلوط را به صورت آ   ،قبل از استفاده

 آورندهعمل نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچید در بیدی نم این محصول در دسته مواد خطرناك طبقه

ایجداد حتاسديت شدود. بیدابراین در وواند باعد  وماس با پوست م 

هیگام كار با این ماده افزودن  الزم است از پوشم میاسب، عيید  و 

 ماس  استفاده شود. همچیين رعایت نكات زیر الزم است:

شدخر در معدرض در صورت وماس این افزودند  بدا چشدپ،  -

 د.درو  آب، پل  بزندقيقه  15حداقل به مدت آسيب 

ودن  با پوست، سریعان پوست آیوده بده در صورت وماس این افز -

 . شتته شوددقيقه در آب وميز  15مدت 

یباس آیوده باید با مواد شوییده میاسب شتته شود وا مجدددان  -

 قابل استفاده باشد.

در صورويكه شخر مصدوم همچیا  احتداس نداراحت  دارد،  -

 .شودسریعان به پزش  مراجعه الزم است 

آودم  ،در نزدیكد  ایدن مدادهنبایدد بوده و  زاتعالاشاین ماده  -

 .روشن كرد

عمليدات انجدام در حين اجرای كدار از كشديد  سديگار و یدا  -

 .شود اجتیاب محل اجرادر نزدیك  جوشكاری 

 

 آورندهعملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بدين  محصدولحمل و نقل و فضای نگهداری این مجاز دمای 

C35 :است. ضمیان رعایت موارد زیر نيز الزم است 

ندور معدرض در  آورنددهعمدلاز قرار داد  ظرف حداوی مداده  -

 متتقيپ خورشيد اجتیاب شود.

 جلوگيری شود. آورندهعملدگ  ماده زاز ی  -

 آورندهماده عملطول عمر 
انبدار و  ،در شدرایط اسدتاندارد ایدن محصدولچیانچه ظروف حداوی 

زما  وویيدد،  از آورندهماده عملنگهداری شود، زما  قابل استفاده از 

 م  باشد. برای مصرف محصول سدفيد رندگ قبدل از مصدرف ماه 12

 حتماْ به خوب  هپ زده شود.

 

 آورندهعملبندی ماده بسته
 یيتری عرضده 210های یيتری یا بشكه 20های گایناین محصول در 

 شود.م 

 

 تکمیلیاطالعات 
برای كتب اطالعات وكيمل  این محصول با بخم فی  شركت كپكو 

روی و اثدر آ   مدادهایدن  عملكردوماس بگيرید. ضمیان برای اطالع از 

 كپكيدوربه فرم اطالعات عملكدردی  شدهبتن وازه و سختمشخصات 

O بCapCure O-PPI.مراجعه كیيد ) 

 

 اطالعات تماس
وهرا ، خيابا  سدهروردی شدمای ، كوچده شدهرواش،  آدرس شركت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالك 

 1559613514كد پتت :                                                    

 021-89331                                                  شماره وماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبتایت:

 info@capco.co.ir                                    پتت ایكتروني :


