
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اين  ی سطوح بتنی است.بندآبپودر پايه سیمانی برای يك  پادرکت
محصول مخلوطی از تركیبات معدنی و سیمانی بوده كه بر روی سطح 

برخی از شود و با نفوذ به داخل منافذ بتن، با می اعمالبتن نهايی 
بتن واكنش داده و ايجاد  در (C3Sشدن )محصوالت واکنش هیدراته

اين بايد اذعان داشت که  كند.های مقاوم در برابر آب میكريستال
ابر فشارهای هیدرولیكی مثبت و منفی آب مقاومت محصول در بر

  كند.می
الزامات عمومی استاندارد ملی ايران به  MCرده  اين محصول بر اساس

 اين محصول با الزامات ردهشود. ضمنًا تولید می 18330-2شماره 
MC  استانداردEN 1504-2  تطابق دارد. نیز 

زير است و اين طبق جدول  مشخصات فیزيکی و شیمیايی پادرکت
شده در استاندارد ملی ايران به محصول در دامنه تغییرات مجاز اعالم

 شودتولید می 18330-2شماره 
 

 پودر حالت فیزيکی 
 طوسی رنگ

 سیمانی مواد پايه 
 3g/cm 50/0 ± 25/1 چگالی 

 
 سطحی بند كنندهآب مادهکاربرد و اثر 

 بند كنندهماده آبکاربرد 
نماها و بندی مخازن آب آشامیدنی، استخرها، مخازن، آبآب -

 های در تماس با آب در برابر فشار مثبت و منفیساير سازه
 بندی ديوارهای حائل و چاله آسانسورآب -
 های بتنیبندی سقفآب -
 های سطحی بتن با عرض کمکبندی ترآب -

 
 مزایای استفاده از ماده آب بند كننده

كاهش نفوذ زياد به داخل بتن است و باعث  دارای عمق -
 شود.می نفوذپذيری و تراوايی بتن

 ها در تماس با آب است.ترک یشوندگ دارای قابلیت خودترمیم -
های مخرب شیمیايی و امالح خورنده، در برابر تهاجم انواع يون -

 مقاوم است.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
غیر سمی بوده و استفاده از آن در تماس با آب آشامیدنی،  -

 بالمانع است.
 های اسیدی و قلیايی، مقاوم است.در محیط -

 
 آب بند كنندهروش استفاده از ماده 

  بند كنندهماده آباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

هايی مانند مورد نظر از آلودگی: كل سطح آماده سازی سطح -1

 .ها كاماًل پاك گرددگرد و غبار، روغن و ديگر آلودگی

كشی : قبل از مالهپاشش پودر خشك بر روی بتن تازه -2

كیلوگرم  5/1پودر فوق به صورت دستی به میزان سطح بتن تازه، نهايی 

بر روی سطح پاشیده شود. برای استفاده بهینه تا  ،به ازای هر متر مربع

حد امكان پودر در نزديكی سطح بتن رها گردد تا پودر در جای مناسب 

پخش شود. بهتر است كه نیمی از مواد فوق در يك راستا و نیم ديگر 

 كشی انجام گردد. آن ريخته شود و پس از آن ماله در جهت عمود بر

 20: هر كیسه ی بتن قدیمیاستفاده از دوغاب بر رو -3

توسط يك میكسر با دور و لیتر آب  8الی  7محصول فوق با از كیلويی 

به مدت اختالط الزم است . درآيدپايین به شكل دوغاب يكنواخت 

زياد بود، آن  غلظتدارای و در صورتیكه مالت  نکشد زياد طولخیلی 

. دوغاب نمود آنرا روان ،و با انجام اختالط مجدد نکردبا آب رقیق  را

اعمال به آرامی روی سطح مورد نظر و موی مناسب فوق با يك قلم

قبل  و تا تمام منافذ و درزها آغشته شود. پس از گیرش اليه اول گردد

كشی با دوغاب فوق صورت ، مجددًا يك دست مالهآنشدن از خشك

الزم  باشد،بندی، دارای نشتی آب میپذيرد. چنانچه سطح مورد آب

كرده و سپس از  بندرا آب موضع آن واترکات،ابتدا توسط محصول  است

 . نموددوغاب فوق استفاده 

كیلوگرم  3/1تا  2/1 ،هر متر مربع برای محصولمیزان مصرف اين * 

 باشد.می

PowderCoat 
▪ Waterproof Surface Coating / Penetrant Powder 
 

 پادرُکت
 كننده سطحی / پودر نفوذگربندآب ▪

 



 

 

ساعت  48بند شده حداقل بايد به مدت : سطح آبآوریعمل -4
پاشی به تعداد به روش آباين كار . بهتر است نگه داشته شودمرطوب 

 7ساعت صورت پذيرد. بهتر است تا  48به مدت و بار در روز  5الی  4
روز از تردد و بارگذاری بر روی اين سطوح اجتناب گردد. همچنین به 

باد  معرضبند شده در آبساعت از قرارگیری سطح تازه  48مدت 
 زدگی ممانعت گردد.شديد، گرما و سرمای شديد هوا، بارندگی و يخ

 بند كنندهماده آبنکات ایمنی در استفاده از 
ی شديدی دارد سیمان پرتلند بوده که خاصیت قلیاياين محصول بر پايه 

و تماس آن با پوست و تنفس آن خطرناک است. بنابراين در هنگام کار 
ن محصول الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده با اي

 شود. همچنین رعايت نکات زير الزم است:

در صورت تماس اين افزودنی با چشم، شخص در معرض آسیب  -
 دقیقه درون آب، پلک بزند. 15حداقل به مدت 

در صورت تماس اين محصول با پوست، سريعًا پوست آلوده به  -
 تمیز شسته شود. دقیقه در آب  15مدت 

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا  -
 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد،  -
 الزم است سريعًا به پزشک مراجعه شود.

 
 بند كنندهماده آبسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتماده آب بند كننده سازگاری 
شرکت کپکو  محصوالتاين محصول با ساير همزمان استفاده قبل از 

 . الزم است با بخش فنی شرکت کپکو، مشورت شود

 بند كنندهماده آبامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای اين ماده 

های کف و سقف ساخته شده تنیده يا سیستمپیشمدفون در بتن، فوالد 
 شود..با فوالد گالوانیزه می

 
 ماده آب بند كنندهروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بین  مادهحمل و نقل و فضای نگهداری اين مجاز دمای 
C35 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است 

نور مستقیم معرض ماده در اين حاوی  کیسهاز قرار دادن  -
 خورشید اجتناب شود.

 از قرار دادن اين ماده در تماس با رطوبت جلوگیری شود. -

 بند كنندهماده آبطول عمر 
انبار و نگهداری شود،  ،ماده در شرايط استاندارداين حاوی  کیسهچنانچه 

 ماه است. 6از زمان تولید،  بند کنندهماده آبزمان قابل استفاده از 

 

 
 ماده آب بند كنندهبندی بسته

 شود.كیلوگرمی عرضه می 20 هایکیسهاين محصول در 
 

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

به فرم محصول اين  عملکردتماس بگیريد. ضمنًا برای اطالع از 
 ( مراجعه کنید.PowderCoat-PPI) پادرکتاطالعات عملکردی 

 
 اطالعات تماس

تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:
 4، طبقه اول، واحد 74

 1559613514                       کد پستی:                                
 021-89331                                                     شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                     آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                  پست الکترونیک:


