
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بند کننده( بتن يك افزودنی کاهنده نفوذپذيری )آب WPL کپکوپروف
شدن باشد. اين محصول بر پايه ساختار آلی بوده که  پس از هیدراتهمی

گیری كرده و های اين رزين در منافذ مويینه جهتسیمان، مولكول
 شود.باعث مسدودشدن منافذ می

اين محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ايران به شماره 
در استاندارد ملی ايران به شماره  9و الزامات عملکردی جدول  1-2930
استاندارد  1شود. ضمنًا اين افزودنی با الزامات جدول تولید می 2-2930

EN 934-1  استاندارد  9و الزامات جدولEN 934-2  نیز تطابق
 دارد.
طبق جدول زير است  WPLصات فیزيکی و شیمیايی کپکوپروف مشخ

شده در استاندارد ملی ايران به شماره  که در دامنه تغییرات مجاز اعالم
 شود.تولید می 1-2930

 بوده است.( Plastit WPL)نام سابق اين محصول 
 مايع حالت فیزيکی 

 سفید رنگ
 3g/cm 02/0 ± 03/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلريد
 ناچیز %Na₂Oقلیا بر اساس مقدار 

pH 1 ± 7 
 -C 2 دمای انجماد

 
 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 ساختههای درجا و قطعات پیشبتن -

 اندودهای ماسه و سیمان -

ها و ساير خانهبندی بتن مخازن آب، استخرها، تصفیهآب -
 تماس با آبهای در سازه

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 شود.بندی بتن و مالت میباعث آب -
 دهد.نفوذپذيری بتن را کاهش داده و دوام بتن را افزايش می -

قابل استفاده تنیده های مسلح و پیشبتن درکلر بوده و يون فاقد  -
 .باشدمی

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
مواد درصد وزن  3تا  1، از  WPLکپکوپروف محدوده مجاز استفاده از 

گرم به ازای هر يکصد کیلوگرم مواد سیمانی  3000الی  1000سیمانی )
های شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و ساير پوزوالن

طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطع بتن و میزان  مشابه( است.
های اصلی در تعیین میزان مصرف نیاز برای کاهش نفوذپذيری، شاخص

با در نظر داشتن  اين محصول بهینهمقدار باشد. ق میافزودنی فو
تعیین  های الزم در آزمايشگاههای فوق و با انجام آزمايششاخص

 .شودمی

 
بند های با كیفیت باال را آباين محصول فقط بتننکته قابل توجه: 

کند؛ به اين معنا كه اگر طرح مخلوط بتن نامناسب بوده و خلل و می
های مويینه، بزرگ باشند اين دسته محصوالت زياد و كانالفرج بتن، 
بندی بتن، طرح بندی اين منافذ را ندارند. لذا شرط اولیه آبامكان آب

بندكننده به باشد و مواد آبمخلوط مناسب و اجرای استاندارد بتن می
 كنند.كننده، عمل میعنوان تكمیل

 نحوه اختالط افزودنی در بتن

تواند در محل تولید بتن )بچینگ( و در حین می  WPLکپکوپروف 
میکسر در محل کارگاه به آن اضافه شود. اختالط اجزاء بتن يا در تراک

 ضمنًا الزم است نکات زير رعايت شود:
دقیقه به طور  5تا  2پس از اضافه کردن اين محصول، بتن بین  -

ان کامل مخلوط شود و از توزيع يکنواخت اين ماده در بتن اطمین
 حاصل گردد.

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

تواند باعث ايجاد حساسیت شود. بنابراين در هنگام تماس با پوست می
کار با اين ماده افزودنی الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک 

 رعايت نکات زير الزم است:استفاده شود. همچنین 
شخص در معرض آسیب در صورت تماس اين افزودنی با چشم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت 
در صورت تماس اين افزودنی با پوست، سريعًا پوست آلوده به  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

 WPLکپکوپروف 
 بندکننده مایع افزودنی کاهنده نفوذپذیری / آب ▪

 

CapcoProof WPL 
▪ Permeability Reducing Admixture / Water-Proofing Liquid 
 



 

 
ود تا مجددًا قابل لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته ش -

 استفاده باشد.
در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد،  -

 .شودسريعًا به پزشک مراجعه الزم است 
 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
به جز  شرکت کپکو هایاين محصول با ساير افزودنیهمزمان استفاده 

CapcoSet Cl ،Capcoset NCL  وCapcoPlast LA  در يک
طرح مخلوط بالمانع است. هرچند الزم است هر يک از مواد افزودنی 

 به صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضافه شود.

 امکان خورندگی ماده افزودنی
اين ماده  افزودنی نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی 

های کف و سقف تنیده يا سیستممیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش
از  ،WPLکپکو پروف شود. در ساخت ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

 شود.ديگر ترکیبات حاوی کلرايد استفاده نمی ياکلريد کلسیم 

 
 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5حمل و نقل و فضای نگهداری اين افزودنی بین مجاز دمای 
C 25 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است 

نور مستقیم معرض نی در از قرار دادن ظرف حاوی ماده افزود -
 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود.زاز يخ -

 طول عمر افزودنی
انبار و نگهداری  ،چنانچه ظروف حاوی ماده افزودنی در شرايط استاندارد

 ماه است. 12شود، زمان قابل استفاده از افزودنی از زمان تولید، 
 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100های و پالت 220های ، بشکه20های اين محصول در گالن

 شود.كیلوگرمی عرضه می
 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملی اين محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن اين افزودنی  عملکردتماس بگیريد. ضمنًا برای اطالع از 
کپکو به فرم اطالعات عملکردی  شدهبتن تازه و سختمشخصات 

 ( مراجعه کنید.CapcoProof WPL-PPI) WPLپروف 

 
 
 
 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                     پست الکترونیک:


