
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر پايه سيمان پرتلند بوده كه با ی يجزتکواترکات يك محصول پودري 
هاي سطوح ها و سوراخبندي درزها، تركآب برايو  شودمیآب مخلوط 

واكنش باالي سرعت رود. اين محصول داراي سيمانی و بتنی به كار می
 باشد.يک دقيقه میهيدراتاسيون بوده و سرعت گيرش آن در حد 

 16655اين محصول بر اساس الزامات استاندارد ملی ايران به شماره 
 شود. ضمنًا اين افزودنی با الزامات استانداردتوليد می

ASTM C928 .نيز تطابق دارد 
طبق جدول زير و در دامنه  اين محصولمشخصات فيزيکی و شيميايی 

توليد  16655شده در استاندارد ملی ايران به شماره تغييرات مجاز اعالم
 شود.می
 

 پودر حالت فيزيکی 
 طوسی رنگ

 3g/cm 01/0 ± 33/1 وزن مخصوص پودر 
 3g/cm 50/0 ± 1/2  وزن مخصوص مالت آماده

 ناچيز مقدار کلريد
 

 گیرآنیمالت  مزایای استفاده ازکاربرد و 

 گیرآنیمالت کاربرد 
 هاي بتنیدرزها و ترك درنشتی رفع  -

 بندي درزهاي مقاطع بتنیآب -

 
 گیرآنیمالت مزایای استفاده از 

 گيرش اوليه باال -
 مقاومت اوليه بسيار باال -

 آنو استفاده آسان  نبود  یيجزتكژگی يو -

 چسبندگی باال به سطوح سيمانی -

 شدگی حرارتیهاي سطحی ناشی از جمعفاقد ترك -
 کاربرد قابل آشاميدنی آب با تماس در و بوده سمی عناصر فاقد -

 باشد.می

 گیرآنیروش استفاده از 
 

سطح محكم يک سازي سطح: درز مورد نظر تا حدي كه به آماده -
 االمكان طوري برسد به روش مكانيكی شكافته شود. اين كار حتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كند كه مالت ايجاد هاي درز شيب منفی در لبهصورت گيرد كه 
هاي هاي سطحی به روشتركات در آن قفل شود. سپس آلودگیوا

 كاماًل شستشو داده شود.مناسب پاك شده و نهايتًا با آب فشار باال 

در يك ظرف مناسب  3به  1 ي آب را با واترکات به نسبتمقدار -
الزم . کنيدبا دست يا ماله مخلوط كرده و به سرعت آنرا يكنواخت 

باشد كه قبل از گيرش، به  اياندازهماده آماده شده به  است مقدار
درز  مصرف برسد. با ماله يا دست، مقادير مناسب مالت را بر روي

به آن سطح  تا كامال کنيدماليده و به خوبی فشرده  ،آماده شده
، الزم وجود دارد نشت آببچسبد. براي مقاطعی كه از درز مورد نظر 

تا به گيرش  نگاه داشتپس از قرار دادن مالت، آنرا روي درز  است
 متر باشد.سانتی 2برسد. حداقل ضخامت مالت بايد 

 

 گیرآنینکات ایمنی در استفاده از 

شود داراي خاصيت قليايی بوده و لذا براي كار با آن توصيه می واترکات
همچنين رعايت از عينك، دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد. 

 نکات زير الزم است:
شخص در معرض آسيب با چشم،  مالتدر صورت تماس اين  -

 د.درون آب، پلک بزندقيقه  15حداقل به مدت 
با پوست، سريعًا پوست آلوده به مدت  مالتدر صورت تماس اين  -

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

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

 .شودسريعًا به پزشک مراجعه است 
 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 

 گیرآنیمالت امکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی ميلگردهاي  محصولاين 

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

 شود.ترکيبات حاوي کلرايد استفاده نمی

 
 

 واترکات
 گیر نشتی سطوح بتنیمالت آنی ▪

 

WaterCut  
▪ Fast-setting, Portland Cement based, water-stop Repair Mortar 
 



 

 
 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 و دمای نگهداری و حمل و نقلشرایط 
و  C5بين  محصولحمل 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. -

 گیرآنیطول عمر 
انبار و  ،در شرايط استاندارد گيرآنیپودر حاوي  هايکيسهچنانچه 

 ماه است. 12از زمان توليد،  محصولنگهداري شود، زمان قابل استفاده از 
 

 گیرآنیبندی بسته
 شود.كيلوگرمی عرضه می 25 و 5 هايکيسهاين محصول در 

 
 اطالعات تکمیلی

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

 ( مراجعه کنيد.WaterCut-PPI) واترکاتعملکردي 
 

 اطالعات تماس
تهران، خيابان 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 الکترونيک:


