
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد كه به عنوان چسب برای يك پليمر پايه آبي مي 121كپكوباند 
برای انواع مصالح ساختماني از جمله بتن، مالت و چسب کاشي مورد 

بر پايه يک رزين  ،121گيرد. از آنجاييكه كپكوباند استفاده قرار مي
تواند شود؛ لذا ميامولسيون آبي مي باشد و به راحتي در آب پخش مي

 يش چسبندگي اجزای بتن به هم شود. باعث افزا
اين محصول بر اساس الزامات عمومي استاندارد ملي ايران به شماره 

 شود. ضمنًا اين محصول با الزامات استانداردتوليد مي 19224
ASTM C1059 .نيز تطابق دارد 

طبق جدول زير است و 121 مشخصات فيزيکي و شيميايي كپكوباند 
شده در استاندارد ملي ايران يرات مجاز اعالماين محصول در دامنه تغي

 شود.توليد مي 19224به شماره 
 

 خمير غليظ حالت فيزيکي 
 سفيد رنگ

 وينيل پايه شيميايي
 3g/cm 05/0  ±50/1 چگالي 

 -C5 دمای انجماد
 

 کاربرد و اثر چسب روی بتن و مالت

 کاربرد چسب 
 چسباندن بتن تازه به بتن قديم ▪

 های خشککاشي و سراميک در محيطنصب  ▪

 های كرمو شده همراه با مالت مناسبترميم بتن ▪

 چسباندن انواع مصالح ساختماني به يکديگر ▪

 بهبود دوام مالت ▪

 

 مزایا
 شود.افزايش چسبندگي اجزای بتن و مالت به هم ميباعث  ▪

 باشد.با هر نسبتي با آب محلول مي ▪

 دهد.بهبود ميانسجام و يكنواختي بتن و مالت را  ▪
 استفاده از آن راحت است. ▪

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتن و مالتروش استفاده از چسب در 

 محدوده مجاز و نحوه مصرف استفاده از چسب 

 به منظور افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشی: -1
، با آب اختالط رقيق شود و در ساخت 3به  1اين محصول به نسبت 

 انواع مالت و بتن استفاده مي شود.

سطح پايه مورد نظر پس از  به عنوان پرایمر )آستری( رنگ: -2
با آب رقيق شده است،  3به  1تميز کاری، با محصول فوق که تا نسبت 

 آغشته شود تا کليه منافذ پر گردد.

بندی نداشته و در برابر رطوبت دوام محصول فوق خاصيت آبنکته: * 
 گردد.خود را از دست مي

پايه  های، مالت121های بر پايه کپکو باند مالتآوری: * عمل
آوری گردند. به همين منظور سيماني بوده؛ که بايد مانند آنها عمل

 .شرکت کپکو استفاده کرد CapCureتوان از محصوالت مي

 نکات ایمنی در استفاده از چسب
شود؛ هرچند در بندی نمياين محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

 ين در هنگام تواند باعث ايجاد حساسيت شود. بنابراتماس با پوست مي

 
کار با اين محصول الزم است از پوشش مناسب، عينک و ماسک 

 استفاده شود. همچنين رعايت نکات زير الزم است:
در صورت تماس اين چسب با چشم، شخص در معرض آسيب  ▪

 دقيقه درون آب، پلک بزند. 15حداقل به مدت 
در صورت تماس اين چسب با پوست، سريعًا پوست آلوده به مدت  ▪

 دقيقه در آب تميز شسته شود.  15
لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  ▪

 استفاده باشد.
 

 سایر نکات الزم در خصوص چسب

 سازگاری چسب با سایر محصوالت
 
 

 121کپکوباند 
 چسب حجمی بتن و مالت ▪

 
CapcoBond 121 
▪ Bonding Agent / Admixture for Concrete    and Mortar 
 

 



 

 

 
های شرکت کپکو به جهت استفاده همزمان اين چسب با ساير افزودني

 صورت همزمان، از بخش فني شرکت کپکو مشاوره الزم اخذ گردد. 

 امکان خورندگی چسب
اين محصول نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي ميلگردهای 

های کف و سقف ساخته شده تنيده يا سيستممدفون در بتن، فوالد پيش
 شود. فوالد گالوانيزه ميبا 

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن محصول

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری اين محصول بين 

C25 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نيز الزم است 
از قرار دادن ظرف حاوی چسب در معرض نور مستقيم خورشيد  ▪

 اجتناب شود.
 زدگي چسب جلوگيری شود.از يخ ▪

 طول عمر چسب
چنانچه ظروف حاوی چسب در شرايط استاندارد، انبار و نگهداری شود، 

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

 بندی محصول بسته
 شود.كيلوگرمي عرضه مي 10و  4، 1اين محصول در ظروف 

 
 اطالعات تکمیلی

برای کسب اطالعات تکيملي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 
تماس بگيريد. ضمنًا برای اطالع از عملکرد اين چسب به فرم اطالعات 

 ( مراجعه کنيد.CapcoBond 121-PPI) 121عملکردی كپكوباند 

 
 

 اطالعات تماس
آدرس شرکت: تهران، خيابان سهروردی شمالي، کوچه شهرتاش، پالک 

 4طبقه اول، واحد ، 74
 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331شماره تماس:                                                  
 www.capco.co.irآدرس وبسايت:                                       

 info@capco.co.irپست الکترونيک:                                    
 


