
 MO40کپکوباند 

 بند بتن و مالتحجمی آبچسب 

CapcoBond MO40 
Bonding Agent / Admixture for Concrete and Mortar 

و چسب  عنوانباشد كه به يك پليمر پايه آبی می ،MO40كپكو باند 

از گيررد  بندی بتن و مالت مورد استفاده قرار میآببهبود همچنبن 

بروده و در آب بره راحتری پ ر  رزينی  ،MO40 كه كپكوباندييآنجا

 تواند باعث افزاي  چسبندگی اجزای بتن به هم شود  میشود؛ لذا 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 

برق جردول زيرر طMO40 كپكو باند مش صات فيزيكی و شيميايی 

شرده در اسرتاندارد در دامنه تغييرات مجاز اعالماين محصول و است 

 شود توليد می 19224ملی ايران به شماره 

 
 مايع حالت فيزيكی 

 سفيد رنگ

 آكريليك پايه شيميايی
 3g/cm 10/0 ± 10/1 چگالی 

 -C2 دمای انجماد

 

 و مالت روی بتن چسبکاربرد و اثر 

  چسبکاربرد 
     و كاشی مالت، بتن، چسب چسبندگی افزاي  -

     و كاشی چسب رنگ، كار زير سطح برای پرايمر عنوان به -

 های كرموشدهترميم بتن -

 مومعی هایترميم برای بتن آورندهعملبه عنوان  -

 بهبود دوام مالت -

 مالت و بتن حجمی و سطحی بندیآب -
 

  چسبمزایای استفاده از 
 شود می به هم و مالت افزاي  چسبندگی اجزای بتنباعث  -

 باشد محلول میبا هر نسبتی با آب  -

 دهد و مالت را بهبود می انسجام و يكنواختی بتن -

 باشد و خطرناک نمی استفاده از آن راحت است -

 ، مقاوم است در برابر نفوذ آب -

و برررای كاربردهررای خررارجی  ، مقرراوم اسررترطوبررت در برابررر -

 تواند استفاده شود می

 

 

 و مالت بتن در چسبروش استفاده از 

  چسباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 از :افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشیبه منظور  -1

 امرافه مالت م لوط به سيمان وزن درصد 10 مقدار به ولحصم اين

 افرزاي  جهرت پرودری كاشری سربچ برهتوانرد می همچنين  شود

 امرافه پرودر وزنری درصد 10 تا ۵ حدود اش،بندیآب و چسبندگی

  گردد

 1 مقدار به محصول اين از: بندی مالت و بتنآّب بهبودجهت  -2

   شود امافه بتن يا مالت م لوط به سيمان یوزن درصد 3 تا

 تب يرر از محافظت برای محصول اين از :آورندهبه عنوان عمل -3

 درالبتره   شرودمی استفاده ،ترميمی مالت آب سريع دادندست از و

 نيرازآوری عمرل ديگرر هرایروش ،خشرك و گررم خيلی هایمحيط

 ۵ ترا 4 ،محصرول اين از ليتر هر ،آوریعمل به منظور انجام  باشدمی

   دهدمی پوش  را مربع متر

 نظرر مرورد پايه سطح :پرایمر رنگ و چسب کاشی به منظور -4

رقيرق  آب برا 3 به 1 نسبت اكه ت فوق محصول، با كاری تميز از پس

 گردد  پر منافذ كليه تا شود آغشته شده است،

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

تواند باعرث ايجراد حساسريت شرود  بنرابراين در تماس با پوست می

الزم اسرت از پوشر  مناسرب، عينرك و  محصرولهنگام كار با اين 

 ماسك استفاده شود  همچنين رعايت نكات زير الزم است:

معرض آسيب  ش ص دربا چشم،  چسبدر صورت تماس اين  -

 د درون آب، پلك بزندقيقه  1۵حداقل به مدت 

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

   شسته شوددقيقه در آب تميز  1۵مدت 

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

 قابل استفاده باشد 

 



 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت چسبسازگاری 
شركت كپكو در يك  هایبا ساير افزودنی چسباين همزمان استفاده 

طرح م لوط بالمانع است  هرچند الزم است هر يك از مواد افزودنری 

امرافه  يا مالت به صورت مجزا، پيمانه گردد و سپس در م لوط بتن

 شود 

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

های 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  C۵برين  محصرولحمل و نقل و فضای نگهداری اين مجاز دمای 

C2۵ :است  ممناا رعايت موارد زير نيز الزم است 

نررور مسررتقيم معرررض در  چسررباز قرررار دادن فرررو حرراوی  -

 خورشيد اجتناب شود 

 جلوگيری شود  چسبدگی زاز يخ -

 طول عمر چسب
انبرار و نگهرداری  ،در شرايط اسرتاندارد چسبچنانچه فروو حاوی 

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

 

  محصولبندی بسته
 شود كيلوگرمی عرمه می 20 و ۵، 1 هایگالناين محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای كسب اطالعات تكيملی اين محصول با ب   فنی شركت كپكو 

بره فررم  چسربايرن  عملكرردتماس بگيريد  مرمناا بررای اطرالع از 

MO40 (CapcoBond MO40-PPI )كپكوبانرد اطالعات عملكرردی 

 مراجعه كنيد 

 

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

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1۵۵9613۵14كد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونيك:


