
 RPت کُسافت
 بتن ویژه كننده سطحيترمیم

SoftCoat® RP 
Non-Structural Repair Mortar 
 

بر پایه بند و حاوي پلیمرهاي آب ،یك محصول پودري RPت كُسافت

و یك محصول بدون  استسیمان پرتلند بوده كه داراي استحكام باال 

فرسااوده و . محصااول فااوت تراات تاارمیم سااطو  باشاادميانقبااا  

همچنین این محصاول . استبتني و سیماني قابل استفاده  وشدهكرم

 به دلیل قوام و چسبندگي باال، حالت آرایشي )كاسماتیك( دارد.

اي طبا  اساتاندارد در دسته غیرسازه R2الزامات رده این محصول با 

EN 1504-3 .ضاامنام مشاصااات فیزیكااي و شاایمیایي  تطاااب  دارد

 شود.طب  تدول زیر تولید مي  كُتسافت

. 

 پودر حالت فیزیكي 
 طوسي رنگ

 3g/cm 02/0 ± 42/1 پودر انبوهي وزن ماصوص 
 3g/cm 02/0 ± 91/1  وزن ماصوص مالت آماده

 ناچیز مقدار كلرید

 

 سطحی کنندهترمیمکاربرد و اثر 

 سطحی کنندهترمیمکاربرد 
 ترمیم سطو  كرم خورده و تاریب شده بتني -

 پر كردن خلل و فرج سطح بتن -

 هاي سطحيبنديزیرسازي سطو  براي اتراي آب -

 

 سطحی کنندهترمیممزایای استفاده از 

 و چسبندگي مناسب به سطو  بتني است استحكام باالداراي  -

 شدگي استفاقد تمع -

 است دوام باالداراي  -

 شودباعث كاهش نفوذپذیري در برابر آب مي -

 باشدميآسان از آن و استفاده  استتزئي تك -

 است فاقد یون كلرید -

 

 سطحی کنندهترمیمروش استفاده از 

  کنندهترمیمماده از  استفادهو نحوه محدوده مجاز 

با ابزار مناسب از هرگونه سساتي پااش شاود و در سطح مورد نظر  -

 مترمیلي 2ي با زاویه منفي به اعمات باالي هاي ماتلف شیارهایترت

و به فواصل الزم ایجاد گردد تاا خمیار باه خاوبي در بافات ساطحي 

 درگیر شود.

لیتار آب  5/4، مقدار RPت كُسافتكیلویي  25به ازاي هر كیسه  -

زدن با میكسر مناساب، داخل یك مازن مناسب ریاته و حین هم

پودر فوت به آب اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت یكنواختي 

 مي یابد. ایجاد شود ادامه

تاوان از  پس از تمیز كاري سطحي براي افزایش چسبندگي ماي -

 MO40یك پرایمر براي زیرسازي استفاده كرد. محصول كپكوباند 

باشاد. ایان پرایمار عاالوه بار افازایش كاار مناساب مي براي ایان

قبال از خشاك  كناد.بند نیز ميچسبندگي، سطح مورد نظر را آب

ماده شده را باا مالاه بار روي ساطح شدن كامل این پرایمر خمیر آ

 .نماییداعمال 

ماسه باه است، متر سانتي 3كه عم  ترمیم بیش از  براي مواردي -

شاود باا ایان متناسب با ساطح بتناي كاه تارمیم مي و مقدار الزم

میلیمتر بسته به  10تا  3ها بین محصول مالوط گردد. اندازه ماسه

كاامالم  ماساه مصارفي. همچناین الزم اسات باودخواهد سطح كار 

شسته شده و تمیز باشد. در ایان ماوارد باراي زیرساازي حتماام از 

 استفاده گردد. MO40كپكوباند 

ساعت پس از اتماام  4الي  3 حدود شده،ترمیمسطح آوری: عمل* 

ساطح  این مدت،پس از خواهد رسید. الزم است كشي به گیرش ماله

آوري رطاوب عمالسااعت باه روش م 72حداقل به مدت شده ترمیم

 شود. 

 کننده سطحیترمیمنکات ایمنی در استفاده از 

ي شادیدي سیمان پرتلند بوده كه خاصیت قلیایاین محصول بر پایه 

دارد و تماس آن با پوست و تنفس آن خطرنااش اسات. بناابراین در 

هنگام كار با این محصاول الزم اسات از پوشاش مناساب، عیناك و 

 رعایت نكات زیر الزم است: ماسك استفاده شود. همچنین

در صورت تماس این افزودناي باا چشام، شاا  در م ار   -

 دقیقه درون آب، پلك بزند. 15آسیب حداقل به مدت 

در صورت تماس این محصول با پوست، سری ام پوست آلوده به  -

 دقیقه در آب تمیز شسته شود.  15مدت 



تا مجاددام  لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیكه شا  مصدوم همچنان احسااس نااراحتي دارد،  -

 الزم است سری ام به پزشك مرات ه شود.

 

 سطحی کنندهترمیمسایر نکات الزم در خصوص 

 سطحی کنندهترمیمامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي میلگردهاي  محصولاین 

هاي كف و سقف سااخته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

از كلریاد  ،RPت كُساافتشود. در سااخت شده با فوالد گالوانیزه مي

 شود.دیگر تركیبات حاوي كلراید استفاده نمي یاكلسیم 

 

 کنندهترمیمماده روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5باین  محصاولدماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگرداري این 

C35 :است. ضمنام رعایت موارد زیر نیز الزم است 

در م ار  ناور مساتقیم خورشاید  این محصاولاز قرار دادن  -

 اتتناب شود.

 اتتناب شود. رطوبتدر م ر   این محصولاز قرار دادن  -

 کنندهترمیمماده طول عمر 
انبار و نگرداري شود، زمان  ،در شرایط استاندارد این محصولچنانچه 

 ماه است. 12زمان تولید، از  محصولقابل استفاده از 

 

 کنندهترمیمماده بندی بسته
 شود.كیلوگرمي عرضه مي 25 هايكیسهاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
براي كسب اطالعات تكیملي این محصول با باش فني شركت كپكو 

باه فارم  محصاولایان  عملكاردتماس بگیرید. ضمنام براي اطاالع از 

( مرات ااه SoftCoat RP-PPI) RPت كُسااافتاطالعااات عملكااردي 

 كنید.

 

 اطالعات تماس
ترران، خیابان سارروردي شامالي، كوچاه شاررتاش،  آدرس شركت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالش 

 1559613514كد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونیك:


