
 ARکپکوباند 
 بندآب کننده بتنو ترمیمواسط چسب 

CapcoBond AR 
Bonding Agent / Interface Adhesive for Concrete and Mortar 

باشد که به عنوان چسبب ببرا  يك پلیمر پايه آبي مي ،ARکپكوباند 

سبحیي ترمیم  همچنین برا انواع مصالح ساختماني از جمله بتن و 

باشد که رزيني مي ،AR که کپكوباند ييشود. از آنجااستفاده مي يبتن

تواند باعب  ازبيايش چسبگند ي مي ،شودپخش ميدر آب به راحتي 

 اجيا  بتن به هم شود. 

اين میصول بر اساس اليامات عمومي استاندارد ملي ايران به شبماره 

 ببا اليامبات اسبتاندارد میصبولشبود. مبمناا ايبن تولید مي 19224

ASTM C1059 .نیي تحابق دارد 

و است طگق جدول زير  ARکپكوباند مشخصات زیييكي و شیمیايي 

شبده در اسبتاندارد ملبي در دامنه تغییرات مجباز اعم اين میصول 

 شود.تولید مي 19224ايران به شماره 

 
 مايع حالت زیييكي 

 سفید رنگ

 آکريلیك پايه شیمیايي

 3g/cm 10/0 ± 30/1 چگالي 
 -C2 دما  انجماد

 

 روی بتن محصولکاربرد و اثر 

 چسبکاربرد 

 چسگاندن بتن قديم به بتن جديد -

 ها  کرموشدهبتنترمیم ها برا  استفاده در ممت -

 بتن   سححآورعمل -

 بهگود دوا  ممت -

 بند  سحیيآب -

 

  چسبمزایای استفاده از 
 شود.مي به هم و ممت ازيايش چسگند ي اجيا  بتنباع   -

 باشد.با هر نسگتي با آب میلول مي -

 دهد.و ممت را بهگود مي انسجا  و يكنواختي بتن -

 خحرات بهداشتي ندارد.استفاده از آن راحت است و  -
 ، مقاو  است.آب در برابر -

 ، مناسببتنیبدههبا  مسبلح و پیشبتنبرا  زاقد کلر بوده و  -

 .باشدمي

 

 محصولروش استفاده از 

  چسباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

سحوح مورد نظر کامما عار  از  رد و خبا  و  به عنوان چسب: -1

د. زیلمي از چسب زوق بر رو  سحح بتن باشها روغن و ديگر آلود ي

شود و زماني که سحح مورد نظر حالت چسگنا  به خود  عمالاِاولیه 

 شود.  اجرارو  آن  ،ممت يا بتن جديد ، رزت

 3به  1سیمان با ماسه به نسگت  مخلوطابتدا  کننده بتن:ترميم -2

وزن  درصبد 10به مقدار  ARبعد از آن، میصول کپكوباند شود.  تهیه

 شودبه مخلوط زوق ازيوده  ARکپكوباند  سپس .سیمان پیمانه  ردد

الز  برسد و در نهايت به عنوان ممت ترمیمبي  يكنواختيو با آب به 

 .شستشو  رددبا آب سريعاا ابيارها  ،پس از اتما  کار فاده  ردد.است

 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بند  نمياين میصول در دسته مواد خحرنا  طگقه

تواند باعب  ايجباد حساسبیت شبود. بنبابراين در تماس با پوست مي

و ماسبك هنگا  کار با اين ماده الز  است از پوشش مناسب، عینبك 

 استفاده شود. همچنین رعايت نكات زير الز  است:

شخص در معبر  آسبیب با چشم،  مادهدر صورت تماس اين  -

 د.درون آب، پلك بيندقیقه  15حداقل به مدت 

با پوست، سبريعاا پوسبت آلبوده ببه  مادهدر صورت تماس اين  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیي  15مدت 

شوينده مناسب شسته شود تا مجبدداا  لگاس آلوده بايد با مواد -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیكه شخص مصدو  همچنان احسباس نباراحتي دارد،  -

 .شودسريعاا به پيشك مراجعه الز  است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده 

 با سایر محصوالت چسبسازگاری 
شبرکت کپكبو در  ها اين میصول با ساير ازيودنيهميمان استفاده 

يك طرح مخلوط بممانع است. هرچند الز  اسبت هبر يبك از مبواد 



ازيودني به صورت مجيا، پیمانه  ردد و سپس در مخلوط بتن امبازه 

 شود.
 

 چسبامکان خورندگی 
نه باع  شروع و نه باعب   سبترخ خبورد ي میلگردهبا  اين ماده 

قف سباخته ها  کف و ستنیده يا سیستممدزون در بتن، زوالد پیش

 شود. شده با زوالد  الوانیيه مي

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5ببین  مبادهحمل و نقل و زضبا  نگهبدار  ايبن مجاز دما  

C25 :است. ممناا رعايت موارد زير نیي الز  است 

مسبتقیم نبور معبر  در  میصبولاز قرار دادن ظرف حباو   -

 خورشید اجتناب شود.

 جلو یر  شود. اين ماده،د ي زاز يخ -

 چسبطول عمر 
انگبار و  ،در شبرايط اسبتاندارد ايبن میصبولچنانچه ظروف حباو  

مباه  12 نگهدار  شود، زمان قابل استفاده از ازيودني از زمان تولیبد،

 است.

 

 محصولبندی بسته
 شود.عرمه مي  رميکیلو 20 و 5، 1  الناين میصول در 

 

 اطالعات تکميلی
برا  کسب اطمعات تكیملي اين میصول با بخش زني شرکت کپكو 

به زر  اطمعبات  مادهاين  عملكردتماس بگیريد. ممناا برا  اطمع از 

 ( مراجعه کنید.CapcoBond AR-PPI) ARکپكوباند عملكرد  

 

 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سبهرورد  شبمالي، کوچبه شبهرتاخ،  آدرس شرکت:

 4، طگقه اول، واحد 74پم  

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونیك:


