
 121کپکوباند 

 حجمی بتن و مالتچسب 

CapcoBond 121 
Bonding Agent / Admixture for Concrete and Mortar 
 

بررا  چسب  عنوانباشد كه به يك پليمر پايه آبی می 121كپكوباند 

نواع مصالح ساختمانی از جمله بتن، مالت و چسب كاشی مورد برا  ا

بر پايه يرك رزيرن  ،121 كه كپكوباندييآنجااز گيرد. استفاده قرار می

شرود  لر ا در آب پخر  مریبره راحتری و  می باشرد امولسيون آبی

 تواند باعث افزاي  چسبندگی اجزا  بتن به هم شود. می

اين محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ايران به شرماره 

 برا الزامرات اسرتاندارد محصرولشرود. مرمناا ايرن توليد می 19224

ASTM C1059 .نيز تطابق دارد 

و است طبق جدول زير 121 كپكوباند مشخصات فيزيكی و شيميايی 

شرده در اسرتاندارد ملری در دامنه تغييرات مجراز اعال اين محصول 

 شود.توليد می 19224ايران به شماره 

 
 خمير غليظ حالت فيزيكی 

 سفيد رنگ

 وينيل پايه شيميايی
 3g/cm 05/0 ± 50/1 چگالی 

 -C5 دما  انجماد

 

 و مالت روی بتن چسبکاربرد و اثر 

  چسبکاربرد 
 چسباندن بتن تازه به بتن قديم -

 ها  خشكنصب كاشی و سراميك در محيط -

 همراه با مالت مناسب ها  كرمو شدهترميم بتن -

 به يكديگر چسباندن انواع مصالح ساختمانی -

 مالتبهبود دوا   -

 

 مزایا
 شود.می به هم و مالت افزاي  چسبندگی اجزا  بتنباعث  -

 .باشدمیبا هر نسبتی با آب محلول  -

 دهد.را بهبود می و مالت انسجا  و يكنواختی بتن -

 از آن راحت است. استفاده -

 

 و مالت بتن در چسبروش استفاده از 

  چسباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 اين :افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشی منظوربه  -1

در ساخت انواع شود و  رقيقاختالط با آب  ،3 به 1 نسبت به محصول

 شود. استفاده میبتن و  مالت

 از پر  نظر مورد پايه سطح :رنگ )آستری( پرایمر به عنوان -2

رقيرق شرده  آب برا 3 بره 1 نسبت اتكه  فوق محصولبا ، كار  تميز

 .گردد پر مناف  كليه تا شود آغشته است،

بند  نداشرته و در برابرر رطوبرت محصول فوق خاصيت آب: نکته* 

 گردد.می دوا  خود را از دست

 پايره هرا مرالت، 121 بانرد كپكرو پايه بر ها مالتآوری: * عمل

 منظرور همرين به .ردندگ آور عمل آنها مانند بايد كه  بوده سيمانی

 .كرد استفاده كپكو شركت CapCure تمحصوال از توانمی

 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود  هرچند در بند  نمیاين محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

تواند باعرث ايجراد حساسريت شرود. بنرابراين در تماس با پوست می

الز  اسرت از پوشر  مناسرب، عينرك و  محصرولهنگا  كار با اين 

 ماسك استفاده شود. همچنين رعايت نكات زير الز  است:

شخص در معرض آسيب با چشم،  چسبدر صورت تماس اين  -

 د.درون آب، پلك بزندقيقه  15حداقل به مدت 

با پوست، سريعاا پوست آلروده بره  چسبدر صورت تماس اين  -

 . شسته شوددقيقه در آب تميز  15مدت 

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجردداا  -

 قابل استفاده باشد.

 

 چسبسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت چسبسازگاری 



شركت كپكرو  ها با ساير افزودنی چسباين همزمان استفاده جهت 

به صورت همزمان، از بخ  فنری شرركت كپكرو مشراوره الز  اخر  

 گردد. 

 چسبامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی ميلگردها   محصولاين 

ها  كف و سقف سراخته تنيده يا سيستممدفون در بتن، فوالد پي 

 شود. شده با فوالد گالوانيزه می

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5برين  محصرولحمل و نقل و فضا  نگهدار  اين مجاز دما  

C25 :است. ممناا رعايت موارد زير نيز الز  است 

نررور مسررتقيم معرررض در  چسرربقرررار دادن فرررو حرراو  از  -

 خورشيد اجتناب شود.

 جلوگير  شود. چسبدگی زاز يخ -

 طول عمر چسب
انبرار و نگهردار   ،در شرايط اسرتاندارد چسبچنانچه فروو حاو  

 ماه است. 12از زمان توليد، چسب تفاده از شود، زمان قابل اس

 

  محصولبندی بسته
 شود.عرمه می كيلوگرمی 10و  4 ،1ر فروو اين محصول د

 

 اطالعات تکمیلی
برا  كسب اطالعات تكيملی اين محصول با بخ  فنی شركت كپكو 

بره فرر   چسربايرن  عملكرردتماس بگيريد. مرمناا بررا  اطرالع از 

( مراجعه CapcoBond 121-PPI) 121كپكوباند اطالعات عملكرد  

 كنيد.

 

 اطالعات تماس
تهران، خيابان سرهرورد  شرمالی، كوچره شرهرتاش،  آدرس شركت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514كد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونيك:


