
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي سيليكاتی محلولی از نمكشود و بر پایه آب توليد می WSكپكيور 
و جلوگيري از بتن موجود در منافذ حفظ آب  برايكه  استداخل آب 

با نفوذ به سطح  این ماده  شود.میروي سطح بتن استفاده  خروج آن از
بتن تازه، در واكنش هيدراتاسيون سيمان وارد شده و كریستال سخت 

 كند. میایجاد  ،آبمقاوم در برابر نفوذ 
این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 

 استانداردبا الزامات  مادهشود. ضمنًا این توليد می 8288
ASTM C309 .نيز تطابق دارد 

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

 شود.توليد می
 

 غليظ مایع حالت فيزیکی 
 زرد رنگ

 3g/cm 1/0 ± 5/1 چگالی 
 ناچيز مقدار کلرید

pH 1 ± 13 
 

 آورندهعمل مادهکاربرد و اثر 

  آورندهعملکاربرد 
به ویژه در  بتنی و سطوح سيمانی هايانواع سازهآوري عمل -

 شرایط هواي گرم

 شده بتنیآوري سطوح ترميمعمل -

 
 آورندهعملمزایای استفاده از 

 است در آب این ماده محلول -

 کندایجاد سختی می سطح بتنروي  -

 نمایدرا تضمين می استحكام نهایی بتن -

 است فاقد اثر منفی بر روي سطح بتن -

 زایی استفاقد اثر اشتعال -
 

 آورندهعملروش استفاده از ماده 

  آورندهماده عملمحدوده مجاز استفاده از 

 

 

 

 

 

 

 

 6 هر به ازاي کيلوگرم 1حدود ،  WSوريمحدوده مجاز استفاده از كپك
ميزان مصرف بستگی به کيفيت سطح است.  از سطح متر مربع 12الی 

مصرف بيشتر خواهد بود.  ، ميزانبراي سطوح متخلخلبتن دارد و 
باعث کاهش  همچنين استفاده خارج از این محدوده نيز ممكن است

 بازدهی یا ایجاد نقص در فرایند هيدراتاسيون گردد.

 آورندهنحوه مصرف ماده عمل 
با آب رقيق شده و به خوبی یکنواخت  1به  1محصول فوق با نسبت 

 گردد. 
شدن آب سطوح افقی، پس از عمليات ماله کشی و خشک جهت

زدن روي وقتی بتن به قدري محکم شده است که امکان قدمسطحی، 
شده بر روي ، با یک اسپري مناسب محلول رقيقوجود داشته باشدآن 

آید که اي در مینيم ساعت، مواد به شکل ژلهسطح پاشيده شود. پس از 
 کشیماله و سپس اسپري گردد آب بر روي سطحالزم است ابتدا 

 انجامسطح روي دقيقه  15به مدت  (ايترجيحا ماله پروانه)مناسب 
الم که  خواهد شداي مشاهده حالت ژلهمجددًا دقيقه  20شود. پس از 

شستشو شده و اضافات کپکيور با استفاده از  ،در این زمان سطحاست 
 دستمال یا وسيله اي مناسب از سطح تميز شود.

سطح بتن از ها، شده، به محض باز کردن قالببراي بتن سخت
. محلول رقيق بر گرددهاي احتمالی شسته شود و سپس خشک آلودگی

دقيقه بر روي سطح  20و ماله کشی حداقل  روي سطح اسپري شده
پس به خوبی به داخل خلل و فرج نفوذ کند.  WSشود تا کپکيور انجام 
 15پاشی کرده و مجدد اي و صيقلی شدن سطح، بر روي آن آباز ژله

دقيقه ماله کشی شود و پس از صيقلی شدن مجدد با آب شستشو شود. 
 دو مرحله تکرار شود.براي سطوح متخلخل الزم است که عمليات در 

 آورندهعملاز نکات ایمنی در استفاده 
یک ماده به شدت قليائی بوده و در تماس با پوست آسيب این محصول 

رسان می باشد. همچنين بخارات حاصل از آن نيز به مخاط تنفسی 
لذا در حين کار با این محصول استفاده از دستکش، ؛ صدمه می رساند

چنانچه در محيط سربسته کار  .عينک و ماسک مناسب الزامی می باشد
  می شود، حتمًا از سيستم تهویه مناسب استفاده شود.

شخص در معرض آسيب در 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  -
 . ودشسته شدقيقه در آب تميز  15مدت 

 WSکپکیور 
 آورنده بتنماده عمل ▪

 

CapCure WS 
▪ Concrete Curing Compound 
 



 

 
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا  -

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

 .شودسریعًا به پزشک مراجعه الزم است 
 

 آورندهعملروش حمل و نقل و انبار کردن ماده 

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

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

 جلوگيري شود.آورنده عملدگی ماده زاز یخ -

 آورندهماده عملطول عمر 
انبار و نگهداري  ،در شرایط استاندارد این محصولچنانچه ظروف حاوي 

 است. ماه 12شود، زمان قابل استفاده از زمان توليد، 
 

 آورندهعملبندی ماده بسته
عرضه  گرمیکيلو 1250هاي و پالت 28هاي این محصول در گالن

 شود.می
 

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

روي و اثر آن  مادهاین  عملکردتماس بگيرید. ضمنًا براي اطالع از 
 کپکيوربه فرم اطالعات عملکردي  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

WS (CapCure WS-PPI.مراجعه کنيد ) 
 

 اطالعات تماس
تهران، خيابان سهروردي 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


