
  تکُدنسی
 مایع / کننده سطحیسخت

DensiCoat 
Surface Hardener / Liquid 

 هکا نمکک از محلولی و بتن سطحی کنندهسخت ماده یک تدنسیکُ

 آزاد آهکک بکا و ککدده نفکو  بتن سطح در که است آب در سیلیکاتی

 بکه را بکتن سکطحی تداکم و داده واکنش بتن سطح منافذ در موجود

 اسکتحکا  افزایش بد عالوه حاصله واکنش .دهدمی بهبود موثد  طور

 ،اسکید و شکیمیایی مواد بدابد در را بتن مقاومت ،بتن سطحو سختی 

 .کنداز تشکیل گدد و غبار رو  سطح جلوگید  می و داده افزایش

 اسککتاندارد PR (I)الزامککار رده اسککا  ایککن محلککو  بککد کککارایی 

EN 1504-2  مشخلار فیزیککی و شکیمیاییشود. ضمناً ارزیابی می 

 باشد:میطبق جدو  زید  تکُدنسی
 

 غلیظ مایع  حالت فیزیکی
 زرد رنگ

 3g/cm 50/0 ± 45/1 وزن مخلوص 

 

 محصول روی بتنکاربرد و اثر 

 سطحی کنندهسختماده کاربرد 
 سیمانی سطوح و بتنی ها سازه انواع -

سطوح بتونی افقی قدیمی یا جدید که در آن سطح سکخت بکا  -

 مورد نیاز است. مقاومت در بدابد سایش سبک تا متوسط 

ها، مداککز ها  صکنتتی، فدوشکهاهانبارهکا، کاراانکهسطح بتن  -

 ...ها  پارکینگ و ادید، سازه

بتنکی  هکا بکودن بکدا  المانضکد گکدد و غبکار ایجاد ویژگی  -

 سااتهپیش

 

 کنندهسختماده مزایای استفاده از 
 آماده استفاده بوده و کاربدد آن آسان است. -

 دهد.را افزایش می بتن سطحو مقاومت سایشی  استحکا  - 

 دهد.را افزایش می شیمیایی مواد بدابد در بتنسطح  مقاومت -

 کاهد.از غبارزدگی سطح بتن می -

  دهد.مینفو پذید  سطح بتن در بدابد آب را کاهش  -

سکطح  وا و باعث بهبکود داست  بتن سطح رو  منفی اثد فاقد -

 شود.می بتن

 زایی است.اشتتا  ویژگی فاقد -

 کند.کمک می بتن آور عملبه  -

 

 کنندهسختروش استفاده از 

 کنندهسختاستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

بکتن  میزان ملدف این محلو  بسته به کیفیکت: میزان مصرف -1

 باشد:به شدح  یل می

تتداد دفتار 

 دهیپوشش

 مشخلار

 بتن

آب  حجمینسبت 

 کنندهبه سخت

دهی متداژ پوشش

سطح به ازا  هد 

 لیتد

3 

متخلخل و 

کا  حاست

 متوسط

 1به  4پوشش او : 

 1به  3پوشش دو : 

 1به  2پوشش سو : 

 متد مدبع 6الی  3

 متداکم 2
 1به  4پوشش او : 

 1به  3پوشش دو : 
 متد مدبع 8الی  6

1 
سطوح با 

 کیفیت باال
 1به  5

متد  25الی  20

 مدبع

 بایکد نظکد مکورد سطح ،دهیپوشش از قبلسازی سطح: آماده -2

 شسکته روغنی مواد و شیمیایی آلودگی هدگونه و غبار و گدد از کامالً

 ایکن ، الز  اسکتآورنکدهعملماده  از استفاده صورر در شود. تمیز و

 رو  تکد  درز یکا در صورر وجکود گددند. زدودهبتن  سطح از مواد

هککا بککا اسککتفاده از مککاده بککتن، الز  اسککت آن درزهککا یککا تد  سککطح

 رو  آبکی د. چنانچکهنشکو پکد SoftCoat مثل مناسب کنندهتدمیم

 گکددد. اشکک دهکیپوشش از قبل باید ،باشد شده جمعبتن  سطح

 به حداقل بتن عمد که شودمی پیشنهاد ،بهتد کیفیت به رسیدن بدا 

  باشد. رسیده روز 14

 شده محاسبه ،نظد مورد سطح اسا  بد ملدفی ماده مقدار :اجرا -3

. آیکد در محلو  صورر به کامالً میکسد یک در مناسب آب مقدار با و

 صورر سطح رو  دهیپوشش بار 3 تا 1 ، الز  استبتن نوع به بسته

 توسککط یککا و کشککی ، بککداسککید  توسککط دهککیپوشککش. پککذیدد

 بکه فکو  محلکو  شکدنجمع از .باشکدمکی پذیدامکان کشیدستما 

 پا  سطح رو  از سدیتاً و شود جلوگید  سطح رو  ا توده صورر

 اشک تا شود داده زمان ساعت 12 تا 6 مدر به کار سطحبه  .گددد



 از پک  ،لکزو  صکورر در دهکیپوشکش سکو  و دو  دفتکار و گددد

 کمتکد  سکدعت بکا بتد  دفتار نفو  .باشد او  مدحله شدناشک

 سطح ،بتد  ها مدتبه بدا  دهیپوشش از قبل لذا؛ گیددمی صورر

 . شود شسته تمیز آب با کار

 کنندهسختماده  نکات ایمنی در استفاده از

این محلو  تدکیبی از نمکها  متدنی محلو  در آب بوده و اطد 

می باشد آتش گید  ندارد. بخارار ناشی از این محلو  اطدنا  

و هنها  کار با آن باید از ماسک مناسکب اسکتفاده شکود. الکلت 

. قلیائی باالئی داشته و در تما  با پوست، ایجاد صدمه مکی شکود

بنابداین در هنها  کار با این ماده الز  است از پوشش مناسب، عینک 

 و ماسک استفاده شود. همچنین رعایت نکار زید الز  است:

شخص در متکد  آسکیب با چشم،  ادهمدر صورر تما  این  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدر 

با پوست، سکدیتاً پوسکت آلکوده بکه  مادهدر صورر تما  این  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدر 

لبا  آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجکدداً  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخص ملدو  همچنان احسکا  نکاراحتی دارد،  -

 .شودسدیتاً به پزشک مداجته الز  است 

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 تماس یا سایر سطوح
 در گددد. جلوگید  ا شیشه و فلز  سطوح با فو  محلو  تما  از

 .شود پا  آب با اًسدیت، حوسطاین  رو  آن پاشش صورر

 کنندهسختخورندگی امکان
نه باعث شدوع و نه باعث گستدش اوردگی میلهددها   محلو این 

ها  کف و سقف سکااته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

 شود. شده با فوالد گالوانیزه می

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بکین  محلکو حمل و نقل و فضا  نههدار  این مجاز دما  

C30 :است. ضمناً رعایت موارد زید نیز الز  است 

نکور مسکتقیم متکد  در  محلکو از قدار دادن ظدف حکاو   -

 اورشید اجتناب شود.

 جلوگید  شود. این محلو زدگی از یخ -

 کنندهسختماده طول عمر 
انبار و نههکدار   ،در شدایط استاندارد محلو چنانچه ظدوف حاو  

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

 

 محصولبندی بسته
عدضککه  کیلککوگدمی 1300، و پالککت 28 هککا گالنایککن محلککو  در 

 شود.می

 

 اطالعات تکمیلی
بدا  کسب اطالعار تکیملی این محلو  با بخش فنی شدکت کیکو 

بکه فکد   محلکو ایکن  عملککددتما  بهیدید. ضمناً بدا  اطکالع از 

 ( مداجته کنید.DensiCoat-PPI) تدنسیکُاطالعار عملکدد  

 

 اطالعات تماس
تهدان، ایابان سکهدورد  شکمالی، کوچکه شکهدتاش،  آدر  شدکت:

 4، طبقه او ، واحد 74پال  

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تما :

 www.capco.co.ir                                       آدر  وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکتدونیک:


