
 درکُتاپ

 گرنفوذسطحی / پودر كننده بندآب

PowderCoat 
Waterproof Surface Coating / Penetrant Powder 
 

اين  ی سطوح بتنی است.بندآبپودر پايه سیمانی برای يك  پادركت

سدیمانی بدوده كده بدر ر ی محصول مخلوطی از تركیبات معددنی   

برخی شود   با نفوذ به داخل منافذ بتن، با می اعمالبتن نهايی سطح 

بددتن  اكددند داده    در (C3Sشددد)  هاز محصددو ت  اكددند ایدرات

داشت كده  بايد اذعا) كند.اای مقا م در برابر آب میايجاد كريستال

محصول در برابر فشاراای ایدر لیكی مثبت   منفی آب مقا مت اين 

  كند.می

الزامات عمومی استاندارد ملدی ايدرا)  MCرده  اين محصول بر اساس

 اين محصول با الزامات ردهشود. ضمناً تولید می 18330-2به شماره 

MC  استانداردEN 1504-2  دارد.  تطابقنیز 

ايدن   اسدت طبق جد ل زير  پادركتمشخصات فیزيكی   شیمیايی 

 شده در استاندارد ملی ايرا) بهدر دامنه تغییرات مجاز اعالممحصول 

 شودتولید می 18330-2 شماره
 

 پودر حالت فیزيكی 
 طوسی رنگ

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

 

 سطحی بند کنندهآب مادهکاربرد و اثر 

 بند کنندهماده آبکاربرد 
نماادا   آب آشامیدنی، استخراا، مخداز)، آب مخاز)بندی آب -

 اای در تماس با آب در برابر فشار مثبت   منفیساير سازه

 بندی ديواراای حائل   چاله آسانسورآب -

 اای بتنیبندی سقفآب -

 اای سطحی بتن با عرض كمکبندی ترآب -

 

 ماده آب بند کنندهمزایای استفاده از 

كدااد داخدل بدتن اسدت   باعد   نفوذ زيداد بدهدارای عمق  -

 شود.می نفوذپذيری   ترا ايی بتن

ادا در تمداس بدا آب ترک یشدوندگ دارای قابلیت خدودترمیم -

 است.

اای مخرب شیمیايی   امالح خورنده، در برابر تهاجم انواع يو) -

 مقا م است.

اسدتفاده از آ) در تمداس بدا آب آشدامیدنی، غیر سمی بوده    -

 بالمانع است.

 اای اسیدی   قلیايی، مقا م است.در محیط -

 

 آب بند کنندهروش استفاده از ماده 

بناد مااده آباستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

  کننده

 ی مانندداداي: كل سطح مورد نظدر از آلودگیآماده سازی سطح -1

 .اا كامالً پاک گرددگرد   غبار، ر غن   ديگر آلودگی

كشی نهدايی : قبل از مالهروی بتن تازهپاشش پودر خشك بر  -2

كیلوگرم بده  5/1پودر فوق به صورت دستی به میزا) سطح بتن تازه، 

بر ر ی سطح پاشیده شود. برای استفاده بهینه تدا  ،ازای ار متر مربع

حد امكا) پودر در نزديكی سطح بتن رادا گدردد تدا پدودر در جدای 

وق در يدك راسدتا   مناسب پخد شود. بهتر است كه نیمی از مواد ف

كشدی آ) ريخته شدود   پدا از آ) ماله نیم ديگر در جهت عمود بر

 انجام گردد. 

كیلويی  20: ار كیسه استفاده از دوغاب بر روی بتن قدیمی -3

توسط يك میكسر با د ر پايین   لیتر آب  8الی  7محصول فوق با از 

خیلدی به مددت اختالط  زم است . درآيدبه شكل د غاب يكنواخت 

بدا  زياد بود، آ) را غلظتدارای   در صورتیكه مالت  نكشد زياد طول

. د غاب فدوق نمودآنرا ر ا)  ،  با انجام اختالط مجدد نكردآب رقیق 

 گدردداعمال به آرامی ر ی سطح مورد نظر   موی مناسب با يك قلم

قبدل از    تا تمام منافذ   درزاا آغشته شود. پا از گیرش  يده ا ل

كشی با د غداب فدوق صدورت ، مجدداً يك دست مالهآ)شد) خشك

 زم  باشدد،بندی، دارای نشتی آب میپذيرد. چنانچه سطح مورد آب



كرده   سپا  بندرا آب موضع آ)  اتركات،ابتدا توسط محصول  است

 . نموداز د غاب فوق استفاده 

كیلوگرم  3/1تا  2/1 ،ار متر مربع برای محصولمیزا) مصرف اين * 

 باشد.می

سداعت  48بند شده حداقل بايد بده مددت : سطح آبآوریعمل -4

پاشدی بده بده ر ش آبايدن كدار . بهتر است نگه داشته شودمرطوب 

ساعت صدورت پدذيرد. بهتدر  48به مدت   بار در ر ز  5الی  4تعداد 

ر ز از تردد   بارگذاری بر ر ی اين سطوح اجتنداب گدردد.  7است تا 

بند شدده در ساعت از قرارگیری سطح تازه آب 48امچنین به مدت 

زدگدی باد شديد، گرما   سدرمای شدديد ادوا، بارنددگی   ي  معرض

 ممانعت گردد.

 بند کنندهماده آب نکات ایمنی در استفاده از
ی شدديدی سیما) پرتلند بوده كه خاصیت قلیاياين محصول بر پايه 

بندابراين در دارد   تماس آ) با پوست   تنفا آ) خطرنداک اسدت. 

انگام كار با اين محصدول  زم اسدت از پوشدد مناسدب، عیندك   

 ماسك استفاده شود. امچنین رعايت نكات زير  زم است:

در صورت تماس اين افز دندی بدا چشدم، شدخ  در معدرض  -

 دقیقه در ) آب، پلك بزند. 15آسیب حداقل به مدت 

لوده به در صورت تماس اين محصول با پوست، سريعاً پوست آ -

 دقیقه در آب تمیز شسته شود.  15مدت 

لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددداً  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیكه شخ  مصد م امچنا) احسداس نداراحتی دارد،  -

  زم است سريعاً به پزشك مراجعه شود.

 

 بند کنندهماده آبسایر نکات الزم در خصوص 

 با سایر محصوالتماده آب بند کننده سازگاری 
شركت كپكو  محصو تاين محصول با ساير امزما) استفاده قبل از 

 .  زم است با بخد فنی شركت كپكو، مشورت شود
 

 بند کنندهماده آبامکان خورندگی 
نه باع  شر ع   نه باعد  گسدترش خدوردگی میلگردادای اين ماده 

اای كف   سقف سداخته تنیده يا سیستمپیدمدفو) در بتن، فو د 

 شود..شده با فو د گالوانیزه می

 

 ماده آب بند کنندهروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
   C5بدین  مدادهحمل   نقل   فضدای نگهدداری ايدن مجاز دمای 

C35 :است. ضمناً رعايت موارد زير نیز  زم است 

ندور مسدتقیم معدرض مداده در ايدن حا ی  كیسهاز قرار داد)  -

 خورشید اجتناب شود.

 شود. رطوبت جلوگیری تماس بادر  اين مادهاز قرار داد)  -

 بند کنندهماده آبطول عمر 
انبدار   نگهدداری  ،ماده در شرايط استاندارداين حا ی  كیسهچنانچه 

مداه  6از زما) تولیدد،  كنندهبند ماده آبشود، زما) قابل استفاده از 

 است.

 

 ماده آب بند کنندهبندی بسته
 شود.عرضه می كیلوگرمی 20 اایكیسهاين محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای كسب اطالعات تكیملی اين محصول با بخد فنی شركت كپكو 

بده فدرم محصدول ايدن  عملكدردتماس بگیريد. ضمناً برای اطدالع از 

 ( مراجعه كنید.PowderCoat-PPI  پادركتاطالعات عملكردی 

 

 اطالعات تماس
تهرا)، خیابا) سدهر ردی شدمالی، كوچده شدهرتاش،  آدرس شركت:

 4، طبقه ا ل،  احد 74پالک 

 1559613514كد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس  بسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكتر نیك:


