
 WPLکپکوپروف 

 بندکننده مایع افزودنی کاهنده نفوذپذیری / آب

CapcoProof WPL 
Permeability Reducing Admixture / Water-Proofing Liquid 
 

بتن  بند کننده(افزودنی کاهنده نفوذپذیری )آبیك  WPL کپکوپروف

پييا ا  آلييی بييوده کيي    سييااتا ایيين مولييو  بيير پایيي   باشييد مييی

ینيي  یمو منافييذهييای ایيين   یيين د  مولکو شييدس سييی اس  هید ات 

 شود گیری کرده و باعث مسدودشدس منافذ میجهت

این مولو  بر اساس الزامات ع ومی استاندا د ملی ایراس ب  شي ا ه 

د  استاندا د مليی ایيراس بي   9و الزامات ع لکردی جدو   1-2930

 1شود  ض ناً این افزودنی با الزامات جدو  می تولید 2930-2ش ا ه 

نیيز  EN 934-2اسيتاندا د  9و الزامات جيدو   EN 934-1استاندا د 

 تطابق دا د 

طبيق جيدو   یير  WPLفیزیکی و شی یایی کپکيوپروف  مشخلات

شده د  استاندا د ملی ایراس ب   است ک  د  دامن  تغییرات مجا  اعالم

 شود میتولید  2930-1ش ا ه 

 بوده است ( Plastit WPL)نام سابق این مولو  
 مایع حالت فیزیکی 

 سفید  نگ
 3g/cm 02/0 ± 03/1 چگالی 

 ناچیز مقدا  کلرید
 ناچیز %Na₂Oقلیا بر اساس مقدا  

pH 1 ± 7 
 -C 2 دمای انج اد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 ساات قطعات پیشو  د جاهای بتن -

 اندودهای ماس  و سی اس -

ها و سييایر اان بنيدی بيتن مخيا س آب  اسيتخرها  تليفی آب -

 های د  ت اس با آبسا ه

 مزایای استفاده از افزودنی در بتن
 شود می بتن و مالت یبندباعث آب -
 دهد می ا افزایش دوام بتن  ا کاهش داده و  نفوذپذیری بتن -

قابي  تنیيده هيای مسيلو و پیشبتن د کلير بيوده و یوس فاقد  -

  باشدمیاستفاده 

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
د صد و س مواد  3تا  1  ا   WPLکپکوپروف مودوده مجا  استفاده ا  

یکليد کیليوگرم ميواد گرم بي  ا ای هير  3000الی  1000سی انی )

  سربا ه  ااکستر بادی و سيایر سی انی شام  سی اس  دوده سیلیا

طرح مخلوط بتن  ضخامت و حجم مقطيع  های مشاب ( است پو والس

های اصيلی د  شياا  و میزاس نیا  بيرای کياهش نفوذپيذیری  بتن

 این موليو  بهین مقدا  باشد  تعیین میزاس ملرف افزودنی فوق می

هيای ال م د  های فيوق و بيا انجيام آ مایشداشتن شاا  با د  نظر

  شودتعیین می آ مایشگاه

بند آبهای با کیفیت باال  ا این مولو  فقط بتننکته قابل توجه: 

و ال  و  بودهبتن نامناسب  مخلوططرح  اگرب  این معنا ک   کند؛می

بز گ باشند این دست  مولوالت    نییهای مو یاد و کانا   فرج بتن

  بنيدی بيتنلذا شيرط اولیي  آب بندی این منافذ  ا ندا ند آبامکاس 

باشييد و مييواد مناسييب و اجييرای اسييتاندا د بييتن می مخلييوططييرح 

 کنند ع   می  کنندهبندکننده ب  عنواس تک ی آب

 

 افزودنی در بتن نحوه اختالط

د  مو  تولید بتن )بچینيگ( و د  حيین  تواندمی  WPL کپکوپروف

بي  آس اضياف  میکسر د  موي  کا گياه یا د  تراکبتن  ءااتالط اجزا

 شود  ض ناً ال م است نکات  یر  عایت شود:

دقیقي  بي   5تيا  2پا ا  اضاف  کردس این مولو   بتن بيین  -

طو  کام  مخلوط شود و ا  تو یع یکنواات ایين مياده د  بيتن 

 گردد اط یناس حاص  

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از
شود؛ هرچند د  بندی ن یاین مولو  د  دست  مواد اطرناک طبق 

تواند باعيث ایجياد حساسيیت شيود  بنيابراین د  ت اس با پوست می

هنگام کا  با این ماده افزودنی ال م است ا  پوشش مناسب  عینيك و 

  م است:ماسك استفاده شود  ه چنین  عایت نکات  یر ال



شيخ  د  معير  د  صو ت ت اس این افزودنيی بيا چشيم   -

 د د وس آب  پلك بزندقیق   15حداق  ب  مدت آسیب 

د  صو ت ت اس این افزودنی با پوست  سریعاً پوست آلوده بي   -

   شست  شوددقیق  د  آب ت یز  15مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شست  شود تا مجيدداً  -

 قاب  استفاده باشد 

د  صو تیک  شخ  ملدوم ه چناس احسياس نيا احتی دا د   -

  شودسریعاً ب  پزشك مراجع  ال م است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
بي   شيرکت کپکيو هایاین مولو  با سایر افزودنیه زماس استفاده 

د   CapcoPlast LAو  CapcoSet Cl  Capcoset NCLجييز 

هير یيك ا  ميواد  یك طرح مخلوط بالمانع است  هرچند ال م اسيت

افزودنی ب  صو ت مجزا  پی ان  گردد و سپا د  مخلوط بتن اضياف  

 شود 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده  افزودنی ن  باعيث شيروو و ني  باعيث گسيترد ايو دگی 

های کي  و تنیده یيا سیسيتممیلگردهای مدفوس د  بتن  فوالد پیش

کپکيو پيروف شود  د  ساات سق  ساات  شده با فوالد گالوانیزه می

WPL   دیگير ترکیبيات حياوی کلرایيد اسيتفاده  یياا  کلرید کلسيیم

 شود ن ی

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5ح   و نق  و فضای نگهدا ی این افزودنيی بيین مجا  دمای 

C 25 :است  ض ناً  عایت موا د  یر نیز ال م است 

نو  مسيتقیم معر  ا  قرا  دادس ظرف حاوی ماده افزودنی د   -

 او شید اجتناب شود 

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود  ا  یخ -

 طول عمر افزودنی
انبيا  و   چنانچ  ظروف حياوی مياده افزودنيی د  شيرایط اسيتاندا د

 مياه 12ا   ماس تولیيد  نگهدا ی شود   ماس قاب  استفاده ا  افزودنی 

 است 

 

 بندی ماده افزودنیبسته

 1100هيای و پالت 220های   بشيک 20هيای د  گيالناین مولو  

 شود عرض  می کیلوگرمی

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکی لی این مولو  با بخش فنی شرکت کپکو 

 وی و اثر آس این افزودنی  ع لکردت اس بگیرید  ض ناً برای اطالو ا  

کپکيو ب  فيرم اطالعيات ع لکيردی  شدهبتن تا ه و سختمشخلات 

 ( مراجع  کنید CapcoProof WPL-PPI) WPLپروف 

 

 اطالعات تماس
تهراس  ایاباس سيهرو دی شي الی  کوچي  شيهرتاد   آد س شرکت:

 4  طبق  او   واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  ش ا ه ت اس:

 www.capco.co.ir                                       آد س وبسایت:

 info@capco.co.ir                                     پست الکترونیك:


