
 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد كه به عنوان چسب و ، يك پليمر پايه آبي ميMO40كپكو باند 
گيرد. از بندی بتن و مالت مورد استفاده قرار ميهمچنبن بهبود آب
رزيني بوده و در آب به راحتي پخش  ،MO40آنجاييكه كپكوباند 

 تواند باعث افزايش چسبندگي اجزای بتن به هم شود. شود؛ لذا ميمي
مي استاندارد ملي ايران به شماره اين محصول بر اساس الزامات عمو

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

طبق جدول زير MO40 مشخصات فيزيکي و شيميايي كپكو باند 
شده در استاندارد ملي است و اين محصول در دامنه تغييرات مجاز اعالم

 شود.ليد ميتو 19224ايران به شماره 
 

 مايع حالت فيزيکي 
 سفيد رنگ

 آروماتيک پايه شيميايي
 3g/cm 01/0  ±01/1 چگالي 

 -C2 دمای انجماد
 

 کاربرد و اثر چسب روی بتن و مالت

 کاربرد چسب 
 افزايش چسبندگي مالت، بتن، چسب کاشي و ... ▪

 به عنوان پرايمر برای سطح زير کار رنگ، چسب کاشي و ... ▪

 های كرموشدهترميم بتن ▪

 های موضعيآورنده بتن برای ترميمبه عنوان عمل ▪

 بهبود دوام مالت ▪

 بندی سطحي و حجمي بتن و مالتآب ▪
 

 مزایای استفاده از چسب 
 شود.افزايش چسبندگي اجزای بتن و مالت به هم ميباعث  -

 باشد.با هر نسبتي با آب محلول مي -

 دهد.را بهبود مي انسجام و يكنواختي بتن و مالت -
 باشد.استفاده از آن راحت است و خطرناک نمي -
 در برابر نفوذ آب، مقاوم است. -
تواند در برابر رطوبت، مقاوم است و برای کاربردهای خارجي مي -

 استفاده شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش استفاده از چسب در بتن و مالت

 محدوده مجاز و نحوه مصرف استفاده از چسب 

 به منظور افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشی: -1
درصد وزن سيمان به مخلوط مالت اضافه  10از اين محصول به مقدار 

تواند به چسب کاشي پودری جهت افزايش چسبندگي شود. همچنين مي
 درصد وزني پودر اضافه گردد. 10تا  ۵اش، حدود بندیو آب

از اين محصول به مقدار بندی مالت و بتن: جهت بهبود ّآب -2
 درصد وزني سيمان به مخلوط مالت يا بتن اضافه شود.  3تا  1

از اين محصول برای محافظت از تبخير  آورنده:به عنوان عمل -3
شود. البته در دادن سريع آب مالت ترميمي، استفاده ميو از دست

آوری نياز های ديگر عملهای خيلي گرم و خشک، روشمحيط
متر  ۵تا  4آوری، هر ليتر از اين محصول، به منظور انجام عمل باشد.مي

 دهد. مربع را پوشش مي

سطح پايه مورد نظر  به منظور پرایمر رنگ و چسب کاشی: -4
با آب رقيق  3به  1پس از تميز کاری، با محصول فوق که تا نسبت 

 شده است، آغشته شود تا کليه منافذ پر گردد.

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

تواند باعث ايجاد حساسيت شود. بنابراين در هنگام تماس با پوست مي
کار با اين محصول الزم است از پوشش مناسب، عينک و ماسک 

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

 دقيقه درون آب، پلک بزند. 1۵حداقل به مدت 
در صورت تماس اين چسب با پوست، سريعًا پوست آلوده به مدت  ▪

 دقيقه در آب تميز شسته شود.  1۵

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  ▪
 استفاده باشد.

 
 
 

 MO40کپکوباند 
 بند بتن و مالتچسب حجمی آب ▪

 

CapcoBond MO40 
▪ Bonding Agent / Admixture for Concrete and Mortar 
 



 

 

 
 سایر نکات الزم در خصوص محصول

 سازگاری چسب با سایر محصوالت
های شرکت کپکو در يک استفاده همزمان اين چسب با ساير افزودني

طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم است هر يک از مواد افزودني 
به صورت مجزا، پيمانه گردد و سپس در مخلوط بتن يا مالت اضافه 

 شود.

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

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

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن محصول

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C۵دمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری اين محصول بين 

C2۵ :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
نگهداری شود، چنانچه ظروف حاوی چسب در شرايط استاندارد، انبار و 

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

 
 بندی محصول بسته

 شود.كيلوگرمي عرضه مي 20و  ۵، 1های اين محصول در گالن
 

 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 

MO40 (CapcoBond MO40-PPI )عملکردی كپكوباند 
 مراجعه کنيد.

 
 اطالعات تماس
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