
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يك محصول پودري بر پايه سيمان پرتلند بوده كه داراي ت ُکسافت

. محصول فوق استاستحكام باال بوده و يك محصول بدون انقباض 
بتني و سيماني قابل استفاده  کرموشدهجهت ترميم سطوح فرسوده و 

 .باشدمي
 ENاستاندارد  اي طبقدر دسته غيرسازه R1رده  اين محصول با الزامات

  تُکسافتمشخصات فيزيکي و شيميايي ضمنًا  تطابق دارد. 1504-3
 شود.طبق جدول زير توليد مي

 
 پودر حالت فيزيکي 

 طوسي رنگ

 3g/cm 02/0 ± 66/1 پودر  انبوهي وزن مخصوص
 3g/cm 02/0 ± 03/2 وزن مخصوص مالت آماده 

 ناچيز مقدار کلريد

 
 سطحی کنندهترمیمکاربرد و اثر 

 کنندهترمیمکاربرد 
 شده بتنيو تخريب وشدهترميم سطوح كرم -

 پر كردن خلل و فرج سطح بتن -

 
 سطحی کنندهترمیممزایای استفاده از 

 و چسبندگي مناسب به سطوح بتني است استحكام باالداراي  -

 شدگي استفاقد جمع -

 است دوام باالداراي  -
 باشدي  است و استفاده از آن آسان مييجزتك -

 است فاقد يون كلريد -

 
 سطحی کنندهترمیمروش استفاده از 

  كنندهترمیمماده استفاده از و نحوه محدوده مجاز 
متر با وسيله مناسب سانتي 3تا  2سطح مورد نظر حداقل به ميزان  -

خراشيده شود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد 
شيارهاي با شيب  کهو غبار پاك گردد. خراشيدن به گونه اي باشد 

 درگير شود. کار مالت ترميمي به زير تامنفي در سطح ايجاد شود 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بسته  ARيا  PVAتوسط محصول كپكوباند  ،شدهآمادهتميز و سطح  -

سازي شود. در صورتيكه سطح مورد نظر در محيط به نوع كار زير
سطح سازي آمادهبراي استفاده گردد.  ARباشد از كپكوباند مرطوب مي

و توسط  با آب رقيق گردد 5به  1ند به نسبت كپكوبابتن، الزم است 
ساعت  3الي  1و به مدت  بر روي سطح مورد نظر ماليده شدهقلم مو 

 زمان داده شود تا خشك گردد. 
ليتر آب داخل  25/5ت، مقدار ُکكيلويي سافت 25به ازاي هر كيسه  -

مناسب، پودر فوق  زدن با سرعتيك ميکسر مناسب ريخته و حين هم
به آب اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت يكنواختي ايجاد شود 

توان مقدار آب را ادامه يابد. براي تنظيم کارپذيري مالت توليد شده مي
ليتر به ازاي هر کيسه افزايش داد. بايد توجه داشت که با  75/5تا 

 يابد.افزايش ميزان آب، مقاومت نهايي کاهش مي

اجرا ل فوق يك اليه ديگر از محصومورد نظر، روي سطح  سپس -
. در اين زمان ايجاد گرددو اجازه داده شود تا حالت چسبناك  گردد

ماليده شده و يا ريخته شود و  ،شده بر روي سطح چسبناكمالت آماده
 كشي يكنواخت گردد.مالهسپس سطح مورد نظر با استفاده از 

به  است، ماسهمتر سانتي 3ش از كه عمق ترميم بي براي مواردي -
شود با اين محصول متناسب با سطح بتني كه ترميم مي و مقدار الزم

عمق سطح ميليمتر بسته به  10تا  3ها بين مخلوط گردد. اندازه ماسه
كاماًل شسته شده و  . همچنين الزم است ماسه مصرفيترميمي باشد

استفاده  ARتميز باشد. در اين موارد براي زيرسازي حتمًا از كپكوباند 
 گردد.

پس از اتمام ساعت  4الي  3 حدود شده،ترميمسطح آوری: عمل* 
سطح  اين مدت،پس از خواهد رسيد. الزم است كشي به گيرش ماله

 ي شود. آورساعت به روش مرطوب عمل 72حداقل به مدت شده ترميم

 کننده سطحیترمیمنکات ایمنی در استفاده از 
ي شديدي دارد سيمان پرتلند بوده که خاصيت قلياياين 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، عينک و ماسک استفاده 

 نکات زير الزم است:شود. همچنين رعايت 

در صورت تماس اين افزودني با چشم، شخص در معرض آسيب  -
 دقيقه درون آب، پلک بزند. 15حداقل به مدت 

 

 ُکتسافت
 ای(كننده سطحی بتن )غیر سازهترمیم ▪
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▪ Non-Structural Repair Mortar 
 



 

 
در صورت تماس اين محصول با پوست، سريعًا پوست آلوده به  -

 دقيقه در آب تميز شسته شود.  15مدت 
لباس آلوده بايد با مواد شوينده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  -

 استفاده باشد.
در صورتيکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد، الزم  -

 است سريعًا به پزشک مراجعه شود.
 

 سطحی کنندهترمیمیر نکات الزم در خصوص سا

 کنندهترمیمماده امکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي ميلگردهاي محصول اين 

هاي کف و سقف ساخته شده تنيده يا سيستممدفون در بتن، فوالد پيش
ديگر  يااز کلريد کلسيم  ،تُکسافتشود. در ساخت با فوالد گالوانيزه مي

 شود.ترکيبات حاوي کلرايد استفاده نمي

 
 هکنندترمیمماده روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بين محصول حمل و نقل و فضاي نگهداري اين مجاز دماي 
C30 :است. ضمنًا رعايت موارد زير نيز الزم است 

نور مستقيم خورشيد اجتناب معرض در  اين محصولاز قرار دادن  -
 شود.

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

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

 ماه است. 12از زمان توليد،  محصولقابل استفاده از 
 

 کنندهترمیمماده بندی بسته
 شود.كيلوگرمي عرضه مي 25 هايکيسهاين محصول در 

 
 اطالعات تکمیلی

براي کسب اطالعات تکيملي اين محصول با بخش فني شرکت کپکو 
به فرم اطالعات  محصولاين  عملکردتماس بگيريد. ضمنًا براي اطالع از 

 ( مراجعه کنيد.SoftCoat-PPI) تُکسافتعملکردي 
 

 اطالعات تماس
تهران، خيابان سهروردي شمالي، کوچه شهرتاش، پالک  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74
 1559613514       کد پستي:                                                

 021-89331                                                     شماره تماس:
 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونيک:


