
 تکُرزین
 پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنیبند پوشش آب

ResinCoat® 
Polymer Waterproof Coating / Two-Components 

آمیزه ای پودری که یک جزء آن که دو جزئی  محصولت یک کُرزین

مخلوطی از سیمان پرتلند، سنگدانه دانه بندی شده و افزودنیی ایای 

یییک رزییین آکریلیییک آن، و جییزء دیگییر ( Part A) شیییمیائی بییوده

پس از اختالط، دوغیابی . محصول فوق باشد.می (Part B) امولسیونی

 آماده مصرف برای آب بندی سطوح بتنی فراام می کند.

 استاندارد MC رده، 18330-2استاندارد ملی  این محصول با الزامات

EN 1504-2،  استانداردASTM C836 مشخصیات ضمناً  ابق دارد.تط

 شود.طبق جدول زیر تولید می  رزینکتفیزیکی و شیمیایی 

 

 طوسی  بخش پودری
 سفید بخش رزینی

 3g/cm 02/0 ± 40/1 وزن مخصوص پودر
 3g/cm 02/0 ± 02/1 وزن مخصوص رزین

 3g/cm 02/0 ± 07/1 وزن مخصوص پس از اختالط
 ناچیز مقدار کلرید

 

 هاکاربرد 
 

 بتنی و سیمانیآب بندی انواع سطوح  -

پوشش دای سطوح افقی، عمودی و باالسری فضیااای داخلیی و  -

 خارجی

 آب بندی مخازن آب شرب -

 پوشش دای بتن تازه سخت شده و بتن قدیمی -

 جلوگیری کننده از شوره زدگی سطحی -

 اقزایش دوام سازه بتنی در برابر فرسایش -

 افزایش مقاومت سایشی در مسیراای ترددی عابر -

 

 مزایای استفاده 

 و چسبندگی مناسب به سطوح بتنی است استحکام باالدارای  -

 شدگی استفاقد جمع -

 بی نیاز از افزودن آب اضافی -

 است دوام باالدارای  -

 شودباعث کااش نفوذپذیری در برابر آب می -

 است فاقد یون کلرید -

 

 مصرفروش 

 آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر از ارگونه آلودگی و گرد وغبار پاک شود. چنانچه  -

بر روی سطح، از مواد عمل آورنده استفاده شده است با روش سیند 

بالست، کل سطح تمییز شیود. بخیش ایای آسییب دییده توسی  

محصول سافتکت ترمیم گردد و به مقاومت برسد. قبیل از پوشیش 

قیرار گییرد.  SSDدای سطح مورد نظر مرطوب شود و در شیرای  

 ایچ آبی بر روی سطح نباید مشااده شود.

 ساخت خمیر:

کیلوگرم دوغاب تولید شیده میورد  1به ازای ار متر مربع، حدود  -

 نیاز می باشد.

تیا  400، بیا سیرعت اختالط اجزاء باید در یک میکسر مکیانیکی -

 انجام شود. دور در دقیقه 600

را داخل میکسر ریخته و حین ام زدن، بخیش  Bنیمی از بخش  -

را به میکسر اضافه می کنیم تا خمیر یکدست ایجاد شود.  Aپودری 

دقت شود که تمام میواد میکسیر حالیت یکنواخیت ایجیاد شیده و 

 کلوخه شدگی در کناره اای میکسر ایجاد نشود.

را به میکسر در حال اختالط افزوده تیا بیه روانیی  Bمابقی بخش  -

 برسیم. مناسب

 ساعت می باشد. 4الی  3زمان کارپذیری این محصول  -

 اجرا:

 باشد. SSDقبل از اجرا، سطح به حالت مرطوب  -

 در شرای  بارندگی اجرا انجام نشود. -

سطح مورد نظر پوشیش  با استفاده از قلم مو، قلطک و یا اسپری، -

پوشش دای در دو مرحله انجام شیود و  دای شود. توصیه می شود

در  به وسیله قلطک و یا قلم مو به خوبی سطح نهائی یکدست شود.

روش اسپری قبل از پر کردن، محصول از الیک مناسیب عبیود داده 

 شود.

میلیمتییر نباشیید. در  0.5ضییخامت فیییلم اجییرا شییده بیشییتر از  -

 ضخامتهای باالتر خطر ایجاد ترک سطحی افزایش می یابد.

درجیه سیانتیگراد  25تا  15بهترین دمای اوا در زمان اجرا بین  -

درجیه  35درجیه سیانتیگراد و بیاالی  5می باشید. در ایوای زییر 

 سانتیگراد عملیات پوشش دای انجام نشود.

 



 آوری: عمل

نهائی انجام شیود  پوشش دایعمل آوری به محض اتمام  -

و از قرار گیری سطح، در معرض نیور مسیتقیم خورشیید، 

 وزش باد، یخ زدگی و بارندگی ممانعت شود.
پوشش پالستیکی  به روش عمل آوری مرطوب و سپس با -

زمیان حیداقل  و یا گونی مرطوب، عمل آوری انجام شود.

 باشد.ساعت  72عمل آوری مرطوب، 

 نکات ایمنی 

سییمان پرتلنید بیوده کیه این محصیول بیر پاییه  (A) بخش پودری

ی شیدیدی دارد و تمیاآ آن بیا پوسیت و تینفس آن خاصیت قلییای

( ماده بی خطری بوده ولی در تمیاآ Bبخش رزین ). خطرناک است

با پوست و استنشاق بخارات حاصل از آن می تواند ایجاد حساسییت 

الزم اسیت از پوشیش  محصیولبنابراین در انگام کار بیا ایین نماید. 

مناسب، عینک و ماسک استفاده شود. امچنین رعایت نکات زیر الزم 

 است:

شیخ  در معیرض در صورت تماآ این افزودنیی بیا چشیم،  -

 د.درون آب، پلک بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

با پوست، سریعاً پوست آلوده به  محصولدر صورت تماآ این  -

 . ته شودشسدقیقه در آب تمیز  15مدت 

لباآ آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجیدداً  -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخ  مصدوم امچنان احسیاآ نیاراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 اجرائیسایر نکات 

 امکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگرداای  محصولاین 

اای کف و سقف سیاخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

از کلرید کلسییم  ،تکُرزینشود. در ساخت شده با فوالد گالوانیزه می

 شود.دیگر ترکیبات حاوی کلراید استفاده نمی یا

 

 شروش حمل و نقل و انبار

 نگهداری و حمل و نقلشرایط و دمای 
و  C5بیین  محصیولدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگهداری این 

C30 :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

در معیرض نیور مسیتقیم خورشیید  این محصیولاز قرار دادن  -

 اجتناب شود.

 اجتناب شود. رطوبتدر معرض  این محصولاز قرار دادن  -

 نگهداری:طول عمر 
انبار و نگهداری شود، زمان  ،در شرای  استاندارد این محصولچنانچه 

 ماه است. 12از زمان تولید،  محصولقابل استفاده از 

 

 بندیبسته
ایای که بخش پودری در کیسه است این محصول به صورت دوجزئی

کیلییوگرمی عرضییه  5 اییایکیلییوگرمی و بخییش رزینییی در گالن 10

 .شودمی

 

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

بیه فیرم  محصیولایین  عملکیردتماآ بگیرید. ضمناً برای اطیالع از 

 ( مراجعه کنید.ResinCoat-PPI) تکُرزیناطالعات عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سیهروردی شیمالی، کوچیه شیهرتاش،  آدرآ شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماآ:

 www.capco.co.ir                                       آدرآ وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


