
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر پايه بند و حاوي پلیمرهاي آب ،يك محصول پودري RPت ُکسافت
و يك محصول بدون  استسیمان پرتلند بوده كه داراي استحكام باال 

 وشده. محصول فوق جهت ترمیم سطوح فرسوده و كرمباشدمیانقباض 
همچنین اين محصول به دلیل قوام و . استبتنی و سیمانی قابل استفاده 

 چسبندگی باال، حالت آرايشی )کاسماتیک( دارد.
 ENاي طبق استاندارد در دسته غیرسازه R2اين محصول با الزامات رده 

  ُکتتطابق دارد. ضمنًا مشخصات فیزيکی و شیمیايی سافت 1504-3
 .شودطبق جدول زير تولید می

 
 پودر حالت فیزيکی 

 طوسی رنگ

 3g/cm 02/0 ± 42/1 پودر انبوهی وزن مخصوص 
 3g/cm 02/0 ± 91/1 وزن مخصوص مالت آماده 

 ناچیز مقدار کلريد
 

 سطحی کنندهترمیمکاربرد و اثر 

 سطحی کنندهترمیمکاربرد 
 ترمیم سطوح كرم خورده و تخريب شده بتنی -

 بتنپر كردن خلل و فرج سطح  -

 هاي سطحیبنديزيرسازي سطوح براي اجراي آب -

 
 سطحی کنندهترمیممزایای استفاده از 

 داراي استحكام باال و چسبندگی مناسب به سطوح بتنی است -

 شدگی استفاقد جمع -

 داراي دوام باال است -
 شودباعث کاهش نفوذپذيري در برابر آب می -
 باشدآسان میی است و استفاده از آن يجزتك -

 فاقد يون كلريد است -

 
 سطحی کنندهترمیمروش استفاده از 

  كنندهترمیمماده از  استفادهو نحوه محدوده مجاز 
 
 سطح مورد نظر با ابزار مناسب از هرگونه سستی پاک شود و در -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متر میلی 2ی با زاويه منفی به اعماق باالي هاي مختلف شیارهايجهت
و به فواصل الزم ايجاد گردد تا خمیر به خوبی در بافت سطحی درگیر 

 شود.
لیتر آب  25/5، مقدار RPت کُ كیلويی سافت 25به ازاي هر كیسه  -

زدن با میكسر مناسب، پودر داخل يك مخزن مناسب ريخته و حین هم
فوق به آب اضافه شود و اختالط تا زمانی كه مالت يكنواختی ايجاد 

 شود ادامه می يابد.

توان از يک  پس از تمیز کاري سطحی براي افزايش چسبندگی می -
براي  MO40پرايمر براي زيرسازي استفاده کرد. محصول کپکوباند 

باشد. اين پرايمر عالوه بر افزايش چسبندگی، سطح کار مناسب می اين
قبل از خشک شدن کامل اين پرايمر  کند.بند نیز میمورد نظر را آب

 .نمايیدخمیر آماده شده را با ماله بر روي سطح اعمال 
متر است، ماسه به سانتی 3براي مواردي كه عمق ترمیم بیش از  -

شود با اين محصول مقدار الزم و متناسب با سطح بتنی كه ترمیم می
میلیمتر بسته به سطح كار  10تا  3ها بین مخلوط گردد. اندازه ماسه

خواهد بود. همچنین الزم است ماسه مصرفی كاماًل شسته شده و تمیز 
استفاده  MO40باشد. در اين موارد براي زيرسازي حتمًا از كپكوباند 

 گردد.

ساعت پس از اتمام  4الی  3شده، حدود سطح ترمیمآوری: * عمل
كشی به گیرش خواهد رسید. الزم است پس از اين مدت، سطح ماله

 آوري شود. ساعت به روش مرطوب عمل 72شده حداقل به مدت ترمیم

 کننده سطحینکات ایمنی در استفاده از ترمیم

ی شديدي دارد رتلند بوده که خاصیت قلیايسیمان پاين محصول بر پايه 
و تماس آن با پوست و تنفس آن خطرناک است. بنابراين در هنگام کار 
با اين محصول الزم است از پوشش مناسب، عینک و ماسک استفاده 

 شود. همچنین رعايت نکات زير الزم است:

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

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

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

 

 RPُکت سافت
 كننده سطحی ویژه بتنترمیم ▪

SoftCoat® RP 
▪ Non-Structural Repair Mortar 
 



 

 
الزم در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد،  -

 است سريعًا به پزشک مراجعه شود.
 

 سطحی کنندهترمیمسایر نکات الزم در خصوص 

 سطحی کنندهترمیمامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهاي محصول اين 

هاي کف و سقف ساخته شده تنیده يا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش
 يااز کلريد کلسیم  ،RPت ُکسافتشود. در ساخت با فوالد گالوانیزه می

 شود.ديگر ترکیبات حاوي کلرايد استفاده نمی

 
 کنندهترمیمماده روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5دماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگهداري اين محصول بین 

C35 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نیز الزم است 
از قرار دادن اين محصول در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب  -

 شود.
 شود.از قرار دادن اين محصول در معرض رطوبت اجتناب  -

 کنندهترمیمماده طول عمر 
انبار و نگهداري شود، زمان  ،در شرايط استاندارد اين محصولچنانچه 

 ماه است. 12از زمان تولید،  محصولقابل استفاده از 
 

 کنندهترمیمماده بندی بسته
 شود.كیلوگرمی عرضه می 25 هايکیسهاين محصول در 

 
 اطالعات تکمیلی

براي کسب اطالعات تکیملی اين محصول با بخش فنی شرکت کپکو 
به فرم اطالعات  محصولاين  عملکردتماس بگیريد. ضمنًا براي اطالع از 

 ( مراجعه کنید.SoftCoat RP-PPI) RPت ُکسافتعملکردي 
 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سهروردي 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:


