
 WP کپکوپروف

 بند کنندهپودر نم افزودنی کاهنده نفوذپذیری /

CapcoProof  WP 
Permeability Reducing Admixture /  ِDamp-Proofing Powder 

 
بتن   بند کننده(افزودنی کاهنده نفوذپذیری )نمیك  WP کپکوپروف

برای آبگریز کردن باشد. ای  محصول دارای ساخنار شيميایی آلی می

ينه بتن  متتن ر مویمنافذ شدن بن  در که پس از سخت منافذ است

 شود.ها میشده و مانع از جریان آب داخل ای  کانال

ای  محصول بر اساس الزامات عمومی اسناندارد ملی ایران به شتماره 

در اسناندارد ملتی ایتران بته  9و الزامات عملکردی جدول  1-2930

 1شود. ضمناً ای  افزودنی با الزامات جدول توليد می 2930-2شماره 

نيتز  EN 934-2استناندارد  9و الزامات جتدول  EN 934-1اسناندارد 

 تطابق دارد.

طبق جدول زیر است  WP کپکوپروفصات فيزیکی و شيميایی مشخ

شتده در استناندارد ملتی ایتران بته  که در دامنه تغييرات مجاز اعالم

 شود.توليد می 2930-1شماره 

 می باشد.( Plastit WP)نام سابق ای  محصول 
 پودر حالت فيزیکی 

 سفيد رنگ
 3g/cm 10/0 ± 23/1 چگالی توده
 ناچيز م دار کلرید

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 هساخنقطعات پيشو  درجاهای بن  -

 اندودهای ماسه و سيمان -

ستایر ها و خانهبنتدی بتن  مختازن آبس استنخرهاس تصتفيهنم -

 های در تماس با آبسازه

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 شود.می بن  و مالت یبندباعث نم -
 دهد.را کاهش می جذب آب و نفوذپذیری بن  -

 دهد.را افزایش میدوام بن   سنفوذپذیریبا کاهش  -

قابتل تنيتده هتای متتلو و پيشبن  درکلر بتوده و یون فاقد  -

 .باشدمیاسنفاده 

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 بتنمحدوده مجاز استفاده از افزودنی در 
درصد وزن متواد  3تا  1س از WPکپکوپروف محدوده مجاز اسنفاده از 

ازای هتر یکصتد کيلتوگرم متواد  گرم بته 3000الی  1000سيمانی )

سيمانی شامل سيمانس دوده سيليسس سربارهس خاکتنر بادی و ستایر 

طرح مخلوط بن س ضخامت و حجم م طتع  های مشابه( است.پوزوالن

های اصتلی در شتاخ  و ميزان نياز بترای کتاهش نفوذپتذیریس بن 

 ای  محصتول بهينهم دار باشد. تعيي  ميزان مصرف افزودنی فوق می

هتای الزم در های فتوق و بتا انجتام آزمایشبا در نظر داشن  شاخ 

  .شودتعيي  می آزمایشگاه

بنتد نمهای با کيفيت باال را ای  محصول ف ط بن قابل توجه: نکته 

و خلل و  بودهبن  نامناسب  مخلوططرح  اگربه ای  معنا که  کند؛می

بزرگ باشند ای  دسنه محصوالت  سهنيیهای موزیاد و کانال سفرج بن 

طترح  سبندی بن نملذا شرط اوليه  بندی ای  منافذ را ندارند.نمامکان 

بندکننده به نمباشد و مواد مناسب و اجرای اسناندارد بن  می مخلوط

 کنند.عمل می سکنندهعنوان تکميل

 افزودنی در بتن نحوه اختالط

)بچينگ( و در حي  اخنالط باید در محل توليد بن    WP کپکوپروف

 بن  به آن اضافه شود. ضمناً الزم است نکات زیر رعایت شود: ءاجزا

دقي ته بته  5تتا  2پس از اضافه کردن ای  محصولس بن  بتي   -

طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت ایت  متاده در بتن  

 اطمينان حاصل گردد.

 اضافه گردد.بند نباید به تراک بن  آماده پودر آب -

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند در بندی نمیای  محصول در دسنه مواد خطرناک طب ه

تواند باعتث ایجتاد حتاستيت شتود. بنتابرای  در تماس با پوست می

هنگام کار با ای  ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسبس عينتك و 

 نکات زیر الزم است:ماسك اسنفاده شود. همچني  رعایت 

شتخ  در معتر  در صورت تماس ای  افزودنتی بتا چشتمس  -

 د.درون آبس پلك بزندقي ه  15حداقل به مدت آسيب 

در صورت تماس ای  افزودنی با پوستس سریعاً پوست آلوده بته  -

 . شتنه شوددقي ه در آب تميز  15مدت 



جتدداً لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شتنه شود تا م -

 قابل اسنفاده باشد.

در صورتيکه شخ  مصدوم همچنان احتتاس نتاراحنی داردس  -

 .شودسریعاً به پزشك مراجعه الزم است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
شترکت کپکتو در  هایای  محصول با سایر افزودنیهمزمان اده اسنف

الزم استت هتر یتك از متواد  یك طرح مخلوط بالمانع است. هرچند

افزودنی به صورت مجزاس پيمانه گردد و سپس در مخلوط بن  اضتافه 

 شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
ای  ماده  افزودنی نه باعتث شتروو و نته باعتث گتتنرد ختوردگی 

های کت  و ا سيتتنمتنيده یتميلگردهای مدفون در بن س فوالد پيش

 شود. س   ساخنه شده با فوالد گالوانيزه می

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C0حمل و ن ل و فضای نگهداری ای  افزودنتی بتي  مجاز دمای 

C 35 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نيز الزم است 

نور متتن يم معر  از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشيد اجنناب شود.

 از قرار دادن ای  ماده در معر  رطوبتس اجنناب شود. -

 طول عمر افزودنی
انبتار و  سحاوی ماده افزودنی در شرایط استناندارد هایکيتهچنانچه 

 متاه 12زمان توليتدس نگهداری شودس زمان قابل اسنفاده از افزودنی از 

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 شود.می عرضه گرمیکيلو 20 و 5 هایکيتهای  محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کتب اطالعات تکيملی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن ای  افزودنی  عملکردتماس بگيرید. ضمناً برای اطالو از 

کپکتو به فترم اطالعتات عملکتردی  شدهبن  تازه و سختمشخصات 

 ( مراجعه کنيد.CapcoProof WP-PPI) WP پروف

 

 اطالعات تماس
تهرانس خيابان ستهروردی شتمالیس کوچته شتهرتادس  آدرس شرکت:

 4س طب ه اولس واحد 74پالک 
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