
 PVAکپکوباند 
 کننده بتن آبچسب واسط و ترمیم

CapcoBond PVA 
Bonding Agent / Interface Adhesive for Concrete and Mortar 
 

باشد کهه بهه ونهواس چسهب يك پلیمر پايه آبي مي ،PVAکپكوباند 

ترمیم بتن  همچنین برايبراي انواع مصالح ساختماني از جمله بتن و 

باشد که در رزيني مي PVA که کپكوباند ييشود. از آنجااستفاده مي

توانهد باوها ااهشاي  چسهيند ي مي ،شهودآب به راحتي پخه  مي

 اجشاي بتن به هم شود. 

اين محصول بر اساس الشامات ومومي استاندارد ملي ايراس به شهماره 

 بها الشامهات اسهتاندارد محصهولشهود. مهمناا ايهن تولید مي 19224

ASTM C1059 .نیش تطابق دارد 

است طيق جدول زير  PVAکپكو باند مشخصات ایشيكي و شیمیايي 

شهده در اسهتاندارد ملهي در دامنه تغییرات مجاز اوالماين محصول و 

 شود.تولید مي 19224ايراس به شماره 

 
 امولسیوس غلیظ حالت ایشيكي 

 سفید رنگ

 وينیلي پايه شیمیايي
 3g/cm 02/0 ± 00/1 چگالي 

 ناچیش مقدار کلريد
 -C2 دماي انجماد

 

 روی بتن محصولکاربرد و اثر 

  چسبکاربرد 
 چسياندس بتن قديم به بتن جديد -

 هاي کرموشدهترمیم بتن -

بسهتر زيرآينهد  سهرامیك بهه و  کاشي ،سنگ ،چسياندس آجر -

 زيرين(

 

  چسبمزایای استفاده از 
 شود.مي به هم و مالت ااشاي  چسيند ي اجشاي بتنباوا  -

 .باشدمحلول ميبا هر نسيتي با آب  -

 دهد.و مالت را بهيود مي يكنواختي بتنانسجام و  -

 و مشكالت ايمني و بهداشت ندارد. راحت استاستفاده از آس  -

 ، مناسهبتنیهدهههاي مسهلح و پی بتنبراي ااقد کلر بوده و  -

 .باشدمي

 

 محصولروش استفاده از 

  چسباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

دو سطح مورد نظر ابتدا به خهوبي از آلهود ي،  به عنوان چسب: -1

پاك شهده و سهپب بها اهیلم نهازکي از  ،روغن ه ويژهو خاك و ب  رد

دقیقه بر روي ههم بها اشهار  30و به مدت  شودمحصول اوق آغشته 

اشار وارده بهی  از حهد مترهار   هرچند الزم است قرار داده شوند.

 نياشد تا چسب از مرز دو جسم بیروس نرود. 

بنهدي نداشهته و در برابهر رطوبهت محصول اوق، خاصهیت آب -

  ردد.هیدرولیش مي

هاي اولفینههي و محصههول اههوق توانههايي چسههياندس پالسههتیك -

 سي را ندارد.ويپي

پايه مورد نظر پب از  سطح(: sealerبه عنوان آستری رنگ ) -2

با آب آغشته  PVAکپكوباند  10به  1ي به نسيت تمیشکاري با محلول

 شود تا کلیه منااذ پر شود.

سازي شده آماده ،ديدهسطح بتن آسیبابتدا  کننده بتن:ترميم -3

آغشهته  ،آب ومحصول اوق  1:1مخلوط  با . سپبو کامالا تمیش  ردد

بصورت چسهيناك در اين ترکیب شده و اجازه داده شود تا حدي که 

 ،شهودمالت ترمیمي که به شهك  زيهر سهاخته مي ،آيد. در اين زماس

 شود.مي اومالروي اين ایلم چسيناك 

روش ساخت مالت ترمیمي: مخلوط سهیماس و ماسهه نهرم بهه  -

آب  وچسب اوق  4به  1و با محلول  شدهمخلوط  2به  1نسيت 

 شود.به صورت مالت در آمده و مصر  مي

ههاي پايهه مالت ،PVAهاي بهر پايهه کپكوبانهد مالت آوری:* عمل

ند. بهه ايهن منظهور شهوآوري سیماني بوده که مانند آنها بايهد ومه 

 کپكو استفاده کرد. شرکت CapCureتواس از محصول مي

 چسب نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندي نمياين محصول در دسته مواد خطرناك طيقه

تواند باوها ايجهاد حساسهیت شهود. بنهابراين در تماس با پوست مي



هنگام کار با اين ماده الزم است از پوش  مناسب، وینهك و ماسهك 

 استفاده شود. همچنین روايت نكات زير الزم است:

مرهر  آسهیب  شخص دربا چشم،  مادهدر صورت تماس اين  -

 د.دروس آب، پلك بشندقیقه  15حداق  به مدت 

با پوست، سهريراا پوسهت آلهوده بهه  مادهدر صورت تماس اين  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیش  15مدت 

لياس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجهدداا  -

 قاب  استفاده باشد.

راحتي دارد، در صورتیكه شخص مصدوم همچناس احسهاس نها -

 .شودسريراا به پششك مراجره الزم است 

 

  محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالت چسبسازگاری 
شهرکت کپكهو در  هاياين محصول با ساير ااشودنيهمشماس استفاده 

يك طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم اسهت ههر يهك از مهواد 

ااشودني به صورت مجشا، پیمانه  ردد و سپب در مخلوط بتن امهااه 

 شود.

 چسبامکان خورندگی 
نه باوا شروع و نه باوها  سهترش خهورد ي میلگردههاي اين ماده 

ف سهاخته هاي کف و سقتنیده يا سیستممداوس در بتن، اوالد پی 

 شود. شده با اوالد  الوانیشه مي

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بهین  مهادهحم  و نق  و اضهاي نگههداري ايهن مجاز دماي 

C25 :است. ممناا روايت موارد زير نیش الزم است 

مسهتقیم نهور مرهر  در  محصهولاز قرار دادس ظر  حهاوي  -

 خورشید اجتناب شود.

 ماده جلو یري شود.اين د ي زاز يخ -

 محصولطول عمر 
انيار و نگههداري  ،در شرايط استاندارد محصولچنانچه ظرو  حاوي 

 ماه است. 6از زماس تولید،  چسبشود، زماس قاب  استفاده از 

 

 بندی محصولبسته
 شود.کیلو رمي ورمه مي 10 و 4، 1 هايسط اين محصول در 

 

 اطالعات تکميلی
براي کسب اطالوات تكیملي اين محصول با بخ  اني شرکت کپكو 

به ارم اطالوهات  مادهاين  وملكردتماس بگیريد. ممناا براي اطالع از 

 ( مراجره کنید.PVA  CapcoBond PVA-PPIکپكوباند وملكردي 

 

 اطالعات تماس
تهراس، خیاباس سههروردي شهمالي، کوچهه شههرتاش،  آدرس شرکت:

 4، طيقه اول، واحد 74پالك 

 1559613514کد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونیك:


