
 واترکات
 گیر نشتی سطوح بتنیآنیمالت 

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

بر پايه سیمان پرتلند بوده که جزئی تكيك محصول پودري واترکات 

هاي هاا و ساورا بندي درزها، تركآب برايو  شودمیبا آب مخلوط 

سارت  رود. ايا  محصاول داراي بتنی به کار مایسطوح سیمانی و 

ياك هیدراتاسیون باوده و سارت  گیارن آن در  اد واکنش باالي 

 باشد.دقیقه می

 16655اي  محصول بر اساس الزامات استاندارد ملی ايران به شاماره 

 شااود. ناامنان اياا  ا زودناای بااا الزامااات اساااتانداردتولیااد می

ASTM C928 تطابق دارد. نیز 

طباق جادول زيار و در  اي  محصاولمشخصات  یزيکی و شیمیايی 

شده در اساتاندارد ملای اياران باه شاماره دامنه تغییرات مجاز اتالم

 شود.می تولید 16655

 
 پودر  ال   یزيکی 

 طوسی رنگ

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

 ناچیز مقدار کلريد

 

 

 گیرآنیمالت  مزایای استفاده ازکاربرد و 

 گیرآنیمالت کاربرد 
 هاي بتنیدرزها و ترك درنشتی ر ع  -

 بندي درزهاي مقاطع بتنیآب -

 

 گیرآنیمالت مزایای استفاده از 
 گیرن اولیه باال -

 مقاوم  اولیه بسیار باال -

 آنو استفاده آسان  نبود  جزئیتكژگی يو -

 باال به سطوح سیمانیچسبندگی  -

 شدگی  رارتیهاي سطحی ناشی از جمع اقد ترك -

 کاربرد قابل آشامیدنی آب با تماس در و بوده سمی تناصر  اقد -

 .باشدمی

 گیرآنیروش استفاده از 
 

ساطح ياك سازي سطح: درز مورد نظر تا  دي کاه باه آماده -

محکااب برسااد بااه رون مکااانیکی شااکا ته شااود. اياا  کااار 

هاي درز شیب منفی در لبهاالمکان طوري صورت گیرد که  تی

هاي ترکات در آن قفل شود. سپس آلودگیکند که مالت واايجاد 

هاي مناسب پاك شده و نهايتان با آب  شاار بااال سطحی به رون

 کامالن شستشو داده شود.

در ياك رار   3باه  1 را با واترکاات باه نساب  آبي مقدار -

ه مخلوط کرده و به سرت  آنرا يکنواخا  مناسب با دس  يا مال

باشد که قبل  اياندازهماده آماده شده به  الزم اس  مقدار. کنید

از گیرن، به مصر  برسد. با ماله يا دس ، مقادير مناسب مالت 

 تا کامال کنیدمالیده و به خوبی  شرده  ،را بر روي درز آماده شده

 نش  آبورد نظر به آن سطح بچسبد. براي مقاطعی که از درز م

نگاه پس از قرار دادن مالت، آنرا روي درز  ، الزم اس وجود دارد

 2تااا بااه گیاارن برسااد.  ااداقل نااخام  مااالت بايااد  داشاا 

 متر باشد.سانتی

 

 گیرآنینکات ایمنی در استفاده از 

داراي خاصی  قلیايی باوده و لا ا باراي کاار باا آن توصایه  واترکات

شود از تینك، دستکش مناسب و پوشش کامال اساتفاده گاردد. می

 همچنی  رتاي  نکات زير الزم اس :
شخص در معرض آسایب با چشب،  مالتدر صورت تماس اي   -

 د.درون آب، پلك بزندقیقه  15 داقل به مدت 

با پوس ، سريعان پوسا  آلاوده باه  مالتدر صورت تماس اي   -

 . شودشسته دقیقه در آب تمیز  15مدت 

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

 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان ا سااس ناارا تی دارد،  -

 .شودسريعان به پزشك مراجعه الزم اس  

 

 محصولسایر نکات الزم در خصوص 



 گیرآنیمالت امکان خورندگی 
نه باتث شروع و نه باتث گسترن خوردگی میلگردهاي  محصولاي  

هاي کف و سقف سااخته تنیده يا سیستبمد ون در بت ،  والد پیش

 يااز کلريد کلسیب  ،واترکاتشود. در ساخ  شده با  والد گالوانیزه می

 شود.ديگر ترکیبات  اوي کلرايد استفاده نمی

 

 محصولروش حمل و نقل و انبار کردن 

 دمای نگهداری و حمل و نقلشرایط و 
و  C5بای   محصاول مل و نقل و  ضاي نگهداري اي  مجاز دماي 

C30 : اس . نمنان رتاي  موارد زير نیز الزم اس 

ناور مساتقیب خورشاید معارض در  اي  محصاولاز قرار دادن  -

 اجتناب شود.

 اجتناب شود. رطوب در معرض  اي  محصولاز قرار دادن  -

 گیرآنیطول عمر 
انباار و  ،در شاراي  اساتاندارد گیرآنیپودر  اوي  هايکیسهچنانچه 

مااه  12زمان تولید، از  محصولنگهداري شود، زمان قابل استفاده از 

 اس .

 

 گیرآنیبندی بسته
 شود.کیلوگرمی ترنه می 25 و 5 هايکیسهاي  محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
براي کسب اطالتات تکیملی اي  محصول با بخش  نی شرک  کپکو 

باه  ارم  محصاولايا   تملکاردتماس بگیريد. نمنان براي اطاالع از 

 ( مراجعه کنید.WaterCut-PPI) واترکاتاطالتات تملکردي 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان ساهروردي شامالی، کوچاه شاهرتان،  آدرس شرک :

 4، طبقه اول، وا د 74پالك 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبساي :

 info@capco.co.ir                                    پس  الکترونیك:


