
 تکُسافت

 ای()غیر سازه بتن كننده سطحيترمیم

SoftCoat® 
Non-Structural Repair Mortar 
 

يك محصول پودری بر پايه سیمان پرتلند بوده كهه دارای ت كُسافت

. محصهول فهو  استاستحكام باال بوده و يك محصول بدون انقباض 

بتني و سیماني قابل استفاده  كرموشدهجهت ترمیم سطوح فرسوده و 

 .باشدمي

اسهتاندارد  ای طبه در دسته غیرسازه R1رده  الزاماتاين محصول با 

EN 1504-3 .مشخصههات فیزيكههي و شههیمیايي ضههمنا   تطههاب  دارد

 شود.طب  جدول زير تولید مي  تكُسافت

 
 پودر حالت فیزيكي 

 طوسي رنگ

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

 ناچیز مقدار كلريد

 

 سطحی کنندهترمیمکاربرد و اثر 

 کنندهترمیمکاربرد 
 شده بتنيو تخريب وشدهترمیم سطوح كرم -

 پر كردن خلل و فرج سطح بتن -

 

 سطحی کنندهترمیممزایای استفاده از 

 و چسبندگي مناسب به سطوح بتني است استحكام باالدارای  -

 شدگي استفاقد جمع -

 است دوام باالدارای  -

 باشدميآسان از آن و استفاده  است  جزئيتك -

 است فاقد يون كلريد -

 

 سطحی کنندهترمیمروش استفاده از 

  کنندهترمیمماده استفاده از و نحوه محدوده مجاز 
متر بها وسهیله سهانتي 3تها  2سطح مورد نظر حداقل بهه میهزان  -

مناسب خراشیده شود و سپس با استفاده از فشهار آ  از ههر گونهه 

 كههبه گونهه ای باشهد پاك گردد. خراشیدن  غبارآلودگي و گرد و 

 مالت ترمیمي به زير تاشیارهای با شیب منفي در سطح ايجاد شود 

 درگیر شود. كار

 ARيها  PVAتوسط محصهول كپكوبانهد  ،شدهآمادهتمیز و سطح  -

سازی شود. در صورتیكه سهطح مهورد نظهر در بسته به نوع كار زير

بههرای اسههتفاده گههردد.  ARباشههد از كپكوبانهد محهیط مرطههو  مي

بها آ   5بهه  1ند به نسبت كپكوباسطح بتن، الزم است سازی آماده

و  بر روی سطح مورد نظر مالیهده شهدهو توسط قلم مو  رقی  گردد

 زمان داده شود تا خشك گردد. ساعت  3الي  1به مدت 

لیتهر آ   5/3، مقهدار تكُسهافتكیلهويي  25به ازای هر كیسهه  -

مناسب،  سرعتزدن با مناسب ريخته و حین هم میكسرداخل يك 

پودر فو  به آ  اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت يكنواختي 

برای تنظهیم كارپهريری مهالت تولیهد شهده  ايجاد شود ادامه يابد.

لیتر به ازای هر كیسه افزايش داد. بايد  5/4توان مقدار آ  را تا مي

 يابد.توجه داشت كه با افزايش میزان آ ، مقاومت نهايي كاهش مي

اجهرا ل فو  يك اليه ديگر از محصومورد نظر، روی سطح سپس  -

. در اين زمان اد گرددايجو اجازه داده شود تا حالت چسبناك  گردد

مالیده شهده و يها ريختهه  ،شده بر روی سطح چسبناكمالت آماده

كشهي يكنواخهت مالهسپس سطح مورد نظهر بها اسهتفاده از شود و 

 گردد.

بهه  ماسهاست، متر سانتي 3كه عم  ترمیم بیش از  برای مواردی -

شهود بها ايهن متناسب با سهطح بتنهي كهه تهرمیم مي و مقدار الزم

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

كهامال   . همچنین الزم است ماسه مصرفيعم  سطح ترمیمي باشد

شسته شده و تمیز باشد. در ايهن مهوارد بهرای زيرسهازی حتمها  از 

 استفاده گردد. ARكپكوباند 

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

سهطح  اين مدت،پس از خواهد رسید. الزم است كشي به گیرش ماله

آوری سهاعت بهه روش مرطهو  عمهل 72حداقل به مدت شده ترمیم

 شود. 

 کننده سطحیترمیمنکات ایمنی در استفاده از 
ي شهديدی سیمان پرتلند بوده كه خاصیت قلیاياين محصول بر پايه 

دارد و تماس آن با پوست و تنفس آن خطرنهاك اسهت. بنهابراين در 



هنگام كار با اين محصهول الزم اسهت از پوشهش مناسهب، عینهك و 

 ماسك استفاده شود. همچنین رعايت نكات زير الزم است:

در صورت تماس اين افزودنهي بها چشهم، شهخ  در م هرض  -

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

در صورت تماس اين محصول با پوست، سري ا  پوست آلوده به  -

 دقیقه در آ  تمیز شسته شود.  15مدت 

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

 قابل استفاده باشد.

در صورتیكه شخ  مصدوم همچنان احسهاس نهاراحتي دارد،  -

 د.الزم است سري ا  به پزشك مراج ه شو

 

 سطحی کنندهترمیمسایر نکات الزم در خصوص 

 کنندهترمیمماده امکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگي میلگردهای  محصولاين 

های كف و سقف سهاخته تنیده يا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

از كلريد كلسیم  ،تكُسافتشود. در ساخت شده با فوالد گالوانیزه مي

 شود.ديگر تركیبات حاوی كلرايد استفاده نمي يا

 

 کنندهترمیمماده روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5بهین  محصهولحمل و نقل و فضای نگهداری اين مجاز دمای 

C30 :است. ضمنا  رعايت موارد زير نیز الزم است 

نهور مسهتقیم خورشهید م هرض در  اين محصهولاز قرار دادن  -

 اجتنا  شود.

 اجتنا  شود. رطوبتدر م رض  اين محصولاز قرار دادن  -

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

 ماه است. 12زمان تولید، از  محصولقابل استفاده از 

 

 کنندهترمیمماده بندی بسته
 شود.عرضه مي كیلوگرمي 25 هایكیسهدر اين محصول 

 

 اطالعات تکمیلی
برای كسب اطالعات تكیملي اين محصول با بخش فني شركت كپكو 

بهه فهرم  محصهولايهن  عملكهردتماس بگیريد. ضمنا  برای اطهالع از 

 ( مراج ه كنید.SoftCoat-PPI) تكُسافتاطالعات عملكردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سههروردی شهمالي، كوچهه شههرتاش،  آدرس شركت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالك 

 1559613514كد پستي:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسايت:

 info@capco.co.ir                                    پست الكترونیك:


