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شرکت همگرایان تولید )کپکو( در سال 1382 با هدف تولید محصوالت 
پلیمری و شیمیایی در صنعت ساختمان و بتن تاسیس گردید. در این راستا 
شرکت کپکو در زمینه های افزودنی های بتن، مواد شیمیایی صنعت ساختمان، 
وارد سرمایه گذاری  بتدریج  پالستیکی  اسپیسرهای  و  پلیمری  آب بند  نوارهای 

شده است. 

افزودنی های بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان مجموعه ای از محصوالت 
پروژه های  در  ویژه ای  اهمیت  از  و  بوده  بتن  تعریف  امروزه جزء  که  می باشند 
عمرانی برخوردارند و شرکت کپکو با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و تجهیز 
آزمایشگاه های مناسب این صنعت، اکنون جزء دسته شرکت های دانش محور 

در خصوص تولید این دسته محصوالت می باشد. 

نوارهای آب بندی پی وی سی )واتراستاپ( و الستیکی )گسکت( دسته دیگری 
از محصوالت تولیدی شرکت کپکو می باشد. اهمیت این محصوالت در پروژه های 
بتنی آبی و فاضالبی، مستلزم تولید محصوالتی با کیفیت تعریف شده می باشد. 
واتراستاپ  استاندارد  به تدوین  اقدام  با گردآوری اطالعات الزم،  شرکت کپکو 
 ISIRI 13277 پی وی سی برای اولین بار در ایران کرد که منجر به استاندارد

گردید. 

شرکت  تولیدی  محصوالت  از  دیگری  دسته  نیز  بتن  پالستیکی  اسپیسر های 
کپکو می باشد. بخش طراحی و مهندسی کپکو با دایر کردن واحد قالب سازی 

کامل، این نیاز را در سطح خوبی برآورد کرده است و این شرکت به طور متوسط 
ساالنه50 قالب جدید را به مجموعه تولید تحویل می دهد.

خط مشی کیفیت:
در  متوازن  سیستم  یک  ایجاد  هدف  با   ) کپکو   ( تولید  همگرایان  شرکت 
رضایت تمام ذینفعان خود از جمله مشتریان، نیروی انسانی، تامین کنندگان، 
سهامداران و جامعه، تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر 
استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2008 به عنوان یک الگوی جهانی گرفته 
با  مشتریان  رضایت  پیوسته  ارتقاء  و  مستمر  بهبود  به  نسبت  را  خود  و  است 

رعایت الزامات استاندارد متعهد میداند.
اخذ  به  اقدام  گرامی  مشتریان  به  خود  تعهدات  تحکیم  منظور  به  شرکت 
به  رسیدگی  جهت  مشتری  رضایت   ISO 10002 : 2004 استانداردهای 
شکایت و ISO 10004 : 2010 رضایت مشتری برای پایش و اندازه گیری، 

داشته است.

تمایزات شرکت کپکو عبارتند از:
شیمیایی  مواد  و  بتن  افزودنی های  تولید  زمینه  در  بنیان  دانش  شرکتی   -1

صنعت ساختمان
2- تولیدکننده با کیفیت ترین نوارهای آب بند پلیمری در کشور
3- بزرگترین تولید کننده اسپیسرهای پالستیکی بتن در کشور

مأموریتشرکتکپکوتولیدمحصوالتیباکیفیتاستاندارددرصنعتبتنمیباشد.
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Plastit® L1
روان كننده / كاهنده آب

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

 سولفونات مناسب 
بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% و دماي معتدل مي

L1 با پخش کنندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. این 

افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال
- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزی در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3تا 0/8 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن 

است.
جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن 

خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواند به 
مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي    240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  افزودني روي 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

• خواص و اثرات
-  افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- بهبود زمان کارپذیری بتن

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

• روش استفاده
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط به 

بتن

پالستیت L1 یک روان کننده و کاهنده آب نرمال بر پایه لیگنو
 باشد. پالستیت 
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Plastit® L1

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

نوع ماسهعیار سیماننوع سیمان
نوع شن

نسبت ماسه به شن 
نخودی به شن بادامی )%( بادامینخودی

حداکثر اندازه )mm( 6-0 متوساك325تیپ 2 تهران
mm 12  متوساك 

حداکثر اندازه
mm 19 متوساك

60 به 10 به 30

• نتایج آزمایشگاهی

Plastit L1

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

1 3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.47

0.47

1.7

1

5

17

3.5

3.7

16.7

19.6

23.3

30.2

33.6

39.3
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Plastit® LR
روان كننده / كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

خاصیت  با  لیگنو سولفونات  پایه  بر  آب  کاهنده  و  کننده  روان   LR پالستیت 
کندگیر کنندگي است، که براي بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% در  
هواي  گرم، اثر بخش مي باشد. پالستیت LR با پخش کنندگي باالي سیمان، 
باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ 

اسالمپ باالیی می باشد.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- دارای خاصیت حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط
- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن

- تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایي بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم در ضخامت هاي باال
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3تا 0/8 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 

)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن 
است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده 

از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
بتن  اختالط کامل عمل  از  و پس  افزوده شود  بتن  آماده  به مخلوط  می تواند 

ریزی آغاز گردد.
     

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® LR

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نوع ماسهعیار سیماننوع سیمان
نوع شن

نسبت ماسه به شن نخودی به 
شن بادامی )%( بادامینخودی

mm 6-0  متوساك325تیپ 2 تهران
حداکثر اندازه 

mm 12 متوساك 
حداکثر اندازه

mm 19 متوساك
60 به 10 به 30

Plastit LR

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content
 in fresh
 concrete

(%)

 Slump
(cm)

 Initial
 setting
 time of

 concrete
(min)

 Final
 setting
 time of

 concrete
(min)

Time (day)

1 3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.47

0.47

1.7

1

6

18

225

553

482

716

3.5

5.8

16.7

24.8

23.3

30.7

33.6

39.0

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm40 19-9/5 متوساكmm 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit LR

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.45

0.45

1.7

1.5

7

21

-

19

-

13

-

9

-

5

13.5

16.4

25.9

28.1

34.9

36.0
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زودگیر  خاصیت  با  لیگنو سولفونات  پایه  بر  کننده  روان  یک   LA پالستیت 
کنندگی است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% در هوای 

معتدل و خنک میباشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/16  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- جهت انواع بتن ریزي در هوای معتدل و خنک

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  میشود  بتن 
است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده 

از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه:
این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد

.
• روش استفاده

اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
بتن  اختالط کامل عمل  از  و پس  افزوده شود  بتن  آماده  به مخلوط  می تواند 

ریزی آغاز گردد.

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي 

باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

Plastit® LA
روان كننده / كاهنده آب / زودگیر كننده

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن
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Plastit® LA

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm(35( 19-9/5  متوساك )mm(  8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

Plastit LA

Kg per 100 kg cement
 W/C
ratio

 Air content in
fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.45

0.45

1.9

2.2

5

17

19.6

23.5

23.3

30.3

32.7

39.3

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


Plastit® PG06N
روان كننده / كاهنده آب

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

پالستیت PG06N یک روان کننده و کاهنده آب نرمال بر پایه ترکیبات آلی 
)ارگانیک( مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% در هوای معتدل 
مي باشد. پالستیت PG06N با پخش کنندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي 

بتن نهایي مي شود. این افزودني مناسب بتن های پر سیمان می باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02± 1/06 در 20 درجه سانتیگراد  جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- کاهنده میزان سیمان با استحکام برابر
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن 
- بهبود پمپ پذیری بتن 

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال 

• محدوده مصرف 
محدوده مصرف این محصول بین 0/5 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سیمان   ،)PFA( بادي  خاکستر   ،)PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS( سرباره 
روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث 
دیرگیر شدن بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 5( 
شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا 
استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.     

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد. 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود. 

- بهتر است به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.  

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده استاندارد تا 12 ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® PG06R
روان كننده/ كاهنده آب/ كندگیركننده

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

پالستیت PG06R یک روان کننده و کاهنده آب کندگیر بر پایه ترکیبات آلی 
) ارگانیک( مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% در هوای گرم 
مي باشد. پالستیت PG06R با پخش کنندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي 
بتن نهایي مي شود. این افزودني مناسب بتن های پر سیمان می باشد. همچنین 

این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی می باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/06  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- بهبود حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط

- تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن
- کاهنده میزان سیمان با استحکام برابر

- کاهنده دماي هیدراتاسیون در بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در دماي معمولي و هوای گرم

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/5تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. با افزایش نسبت مصرف، خاصیت دیرگیری 
افزایش می یابد که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 5( شدیدتر 
است. مصرف زیاد این محصول بخصوص در هواي سرد مي تواند گیرش بتن را 
حتي تا چند روز به تاخیر بیاندازد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
بتن  اختالط کامل عمل  از  و پس  افزوده شود  بتن  آماده  به مخلوط  می تواند 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 هاي  گالن  در  فوق  محصول 

میشود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
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توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی

Plastit® PG06R

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm(35( 19-9/5  متوساك)mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit PG06R

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in fresh

concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.7

0.48

0.48

1.9

2.0

8

17

14.1

15.0

21.8

22.6

29.2

32.7
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Plastit® PG06A
روان كننده / كاهنده آب / زودگیر كننده

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

پالستیت PG06A یک روان کننده و کاهنده آب زودگیر بر پایه ترکیبات آلی 
)ارگانیک( مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% در هوای معتدل 
باعث  سیمان،  باالي  پخش کنندگي  با   PG06A پالستیت  مي باشد.  خنک  و 
یکنواختي بتن نهایي مي شود. این افزودني مناسب بتن های پر سیمان می باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02± 1/06 در 20 درجه سانتیگراد  جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه بتن
- کاهنده میزان سیمان با استحکام برابر
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن 
- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هوای معتدل و خنک

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/5 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سیمان   ،)PFA( بادي  خاکستر   ،)PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS( سرباره 
روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث 
دیرگیر شدن بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 5( 
شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا 
استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.  

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد. 
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي    200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي 

باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  درصورتیکه   -  

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® PN10
روان كننده / كاهنده آب

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

پالستیت PN10 یک روان کننده و کاهنده آب نرمال بر پایه لیگنو سولفونات 
مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 45% و دماي معتدل مي باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/10  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزی در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/5تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن 
است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده 

از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد. 
          
توجه:

- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.
- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® PN10

افزودنی های بتن
 روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit PN10

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.7

0.45

0.45

1.7

1.8

5

16

16.5

16.1

23.6

25.2

32.7

33.4
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Plastit® SPN1
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پلی نفتالن  پایه  بر  بتن  قوي  نرمال  کننده  روان  فوق  یک   SPN1 پالستیت 
سولفونات است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان بیشتر از 40 %  در  
هواي  معتدل مي باشد. پالستیت SPN1  با خاصیت پخش کنندگي مناسب، 

باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- کاهش قابل مالحظه مقدار نسبت آب به سیمان )W/C( بتن

- افزایش رواني بتن و کاهش هزینه هاي مربوط به بتن ریزي
- کاهش نفوذ پذیري بتن

- افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزی در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتن 
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
سیمان هاي  به  آب  نسبت هاي  براي  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS(
محصول  این  بهینه  مقدار  دارد.  کارایي  سیمان  درصد   3 تا  میزان  این  پایین 
در  محصول  این  استفاده  مي شود.  تعیین  آزمایش  با  و  و خطا  روش سعي  به 
ایجاد  فوق،  حدود  از  باالتر  مقادیر  در  مي باشد.  پذیر  امکان  دیگر  گستره هاي 

خاصیت دیرگیري در بتن مي کند که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات 
)تیپ 5( شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت 
کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس 

حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPN1

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit SPN1

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.4

0.45

0.45

1.5

1.3

7

19

14.3

16.5

25.8

26.0

35.1

36.9
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Plastit® SPNR
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پالستیت SPNR یک فوق روان کننده دیرگیر بتن بر پایه پلی نفتالن سولفونات 
گرم  هوای  در  باالي %40  به سیمان  آب  نسبت  با  بتن هاي  مناسب  که  است 
مي باشد. پالستیت SPNR  با پخش کنندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي 
بتن نهایي مي شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی 

می باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن

- افزایش روانی بتن
- کاهش نفوذ پذیري بتن

- تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه
- بهبود زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ بتن در میزان مصرف متوسط

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 

مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. براي نسبت هاي آب به سیمان هاي پایین 
این میزان تا 2/5 درصد سیمان کارایي دارد. استفاده باالتر از محدوده باعث 
سولفات شدیدتر  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن  دیرگیري 
تعیین  آزمایش  با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  است. 
یا  و  کپکو  محصوالت  سایر  همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  جهت  مي شود. 
تماس حاصل  ما  فنی  با بخشی  پیشنهادی حتما  بازه  از  از آن خارج  استفاده 

کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با حداقل به مدت 15 دقیقه 

در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPNR

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

Plastit SPNR

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 3 7 28

Slump (cm)  Compressive strength
(MPa)

0

0.4

0.45

0.45

2.1

1.4

6

18

-

16

-

12

-

6

15.1

15.3

26.8

26.9

36.2

38.5
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Plastit® SPNA
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب / زودگیركننده

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پالستیت SPNA یک فوق روان کننده زود گیر بتن بر پایه پلی نفتالن سولفونات 
است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي 40% در هوای معتدل 
باعث  باالي سیمان،  با پخش کنندگي    SPNA پالستیت  و خنک مي باشد. 

یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن

- افزایش روانی بتن
- کاهش نفوذ پذیري بتن

- افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان
- تسریع در زمان گیرش اولیه و ثانویه

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- تولید قطعات بتني پیش ساخته

- بتن ریزي در هوای معتدل و خنک
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا 2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
سیمان هاي  به  آب  نسبت هاي  براي  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS(
پایین این میزان تا 3 درصد سیمان کارایي دارد. مقدار بهینه این محصول به 
روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به 

همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با 
بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPNA

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPNA

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.4

0.48

0.48

2

1.5

6

19

13.3

13.8

18.8

19.2

28.8

29.1
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Plastit® SPL109
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پایه  بر  نرمال  آب  کاهنده  فوق  و  کننده  روان  فوق  SPL109 یک  پالستیت 
پلیمری طبیعی اصالح شده، مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي %40 
و هوای معتدل مي باشد. پالستیت SPL109 با پخش کنندگی باالي سیمان، 

باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/16 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
-  افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1/2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سیمان  ،شامل  سیماني  مواد 
به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS( سرباره 
روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث 
دیرگیر شدن بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 
5( شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو 
و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل 

کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي    240 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPL109

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPL109

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.40

0.40

2.0

2.0

4

19

21.3

20.5

26.7

27.6

34.9

36.1
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Plastit® SPL90
فوق روان كننده/  فوق كاهنده آب/  كندگیر كننده

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پایه  بر  دیرگیر  آب  کاهنده  فوق  و  کننده  روان  فوق  یک   SPL90 پالستیت 
پلیمری طبیعی اصالح شده، مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالي %40 
و هوای گرم مي باشد. پالستیت SPL90 با پخش کنندگی باالي سیمان، باعث 
اسالمپ  حفظ  دارای  افزودنی  این  همچنین  و  مي شود  نهایي  بتن  یکنواختي 

باالیی می باشد.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/16 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
-  افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه 

- حفظ اسالمپ باالی بتن در میزان مصرف متوسط
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است. 

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هوای گرم

- حمل و تخلیه بتن  در زمان طوالنی و بتن آماده
- قطعات پیش ساخته بتني

- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1/2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 

)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن 
است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده 

از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   240 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


Plastit® SPL90

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPL90

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

0.5

0.48

0.48

2.0

1.5

7

22

-

20

-

18

-

17

-

15

12.7

12.0

17.5

18.2

27.6

28.3
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Plastit® SPN215
فوق روان كننده/  فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پلی نفتالن  پایه  بر  بتن  نرمال  کننده  روان  فوق  یک   SPN215 پالستیت 
باالي 40 % در   به سیمان  با نسبت آب  بتن هاي  مناسب  سولفونات است که 
هواي  معتدل مي باشد. پالستیت SPN215 با پخش شوندگي باالي سیمان، 

باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن

- افزایش رواني بتن و کاهش هزینه هاي مربوط به بتن ریزي
- کاهش نفوذ پذیري بتن

- افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزی در هوای معتدل
- تولید قطعات بتني پیش ساخته

- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
سیمان هاي  به  آب  نسبت هاي  براي  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS(
محصول  این  بهینه  مقدار  دارد.  کارایي  سیمان  درصد   3 تا  میزان  این  پایین 
در  محصول  این  استفاده  مي شود.  تعیین  آزمایش  با  و  و خطا  روش سعي  به 
ایجاد  فوق،  حدود  از  باالتر  مقادیر  در  مي باشد.  پذیر  امکان  دیگر  گستره هاي 

خاصیت دیرگیري در بتن مي کند که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات 
)تیپ 5( شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت 
کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس 

حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPN215

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit SPN215

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

0.5

0.45

0.45

1.7

1.4

7

20

-

16

-

12

-

8

13.5

15.9

25.9

28.5

34.9

35.6
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Plastit® SPN265
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پالستیت SPN265 یک فوق روان کننده دیرگیر بتن بر پایه نفتالن سولفونات 
هوای  در    %40 باالي  سیمان  به  آب  نسبت  با  بتن هاي  مناسب  که  مي باشد 
باعث  سیمان،  باالي  کنندگي  پخش  با    SPN265 پالستیت  مي باشد.  گرم 
حفظ  خاصیت  دارای  افزودنی  این  همچنین  مي شود.  نهایي  بتن  یکنواختي 

اسالمپ مطلوبی می باشد.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/18 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن

- افزایش روانی بتن
- بهبود زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ بتن در میزان مصرف متوسط

- کاهش نفوذ پذیري بتن
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 

)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. براي نسبت هاي آب به سیمان هاي پایین 
این میزان تا 2/5 درصد سیمان کارایي دارد. استفاده باالتر از محدوده باعث 
سولفات شدیدتر  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن  دیرگیري 
تعیین  آزمایش  با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  است. 
یا  و  کپکو  محصوالت  سایر  همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  جهت  مي شود. 
تماس حاصل  ما  فنی  با بخشی  پیشنهادی حتما  بازه  از  از آن خارج  استفاده 

کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPN265

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك400تیپ 2 تهران

Plastit SPN265

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

0.7

0.40

0.40

2.0

1.7

4

20

-

16

-

13

-

11

-

8

21.3

23.3

26.7

28.6

34.9

35.4
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Plastit® SPL1
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پالستیت SPL1 یک فوق روان کننده و فوق کاهنده آب نرمال بر پایه پلیمری 
و   %40 باالي  سیمان  به  آب  نسبت  با  بتن هاي  مناسب  شده،  اصالح  طبیعی 
دماي معتدل مي باشد. پالستیت SPL1 با پخش کنندگی باالي سیمان، باعث 

یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/16 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
-  افزایش رواني و کارپذیري بتن

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در دماي معمولي

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
شدیدتر   )5 )تیپ  سولفات  سیمان هاي ضد  براي  حالت  این  که  مي شود  بتن 
است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده 

از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه:
این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در گالن هاي 20 کیلو گرمي یا بشکه 240 کیلو گرمي  عرضه مي 

شود.

• شرایط نگهداري
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي 

باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

https://capco.co.ir
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Plastit® SPL1

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

63 به mm( 37( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPL1

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.50

0.50

1.8

1.8

8

19

14.0

15.6

21.3

21.2

30.2

31.1

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


Plastit® PN12
فوق روان كننده / فوق كاهنده آب 

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

پلیمری  پایه  بر  آب  کاهنده  فوق  و  کننده  روان  فوق  یک   PN12 پالستیت 
طبیعی اصالح شده، مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان باالتر از 40% و 
هوای معتدل مي باشد. پالستیت PN12 با پخش کنندگی باالي سیمان، باعث 

یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 و ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02± 1/07 در 20 درجه سانتیگراد  جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 3- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و کارپذیري بتن 

- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن 
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن
- بهبود آب بندي بتن در محدوده هاي مصرف باال

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هوای معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت هاي با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/8 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC(، خاکستر بادي )PFA(، سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي و 
خطا و با آزمایش تع یین میشود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن 
بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 5( شدیدتر است. 
جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن 

خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 

به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد. 
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود. 

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي    200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  درصورتیکه   -  

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 

https://capco.co.ir
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Plastit® PN12

افزودنی های بتن
فوق روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

Plastit PN12

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.8

0.45

0.45

1.7

1.8

5.5

18

23.5

22.8

30.5

30.6

35.0

36.2
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Plastit® SPC10
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPC10 یک ابر روان کننده قوي نرمال بتن بر پایه پلی کربوکسیالت 
با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هوای  اتر است که مناسب بتن هاي 
باعث  سیمان،  باالي  کنندگي  پخش  با   SPC10 پالستیت  مي باشد.  معتدل 

یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه اي روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/10 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین

- بهبود در زمان کارپذیری بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
)SCC( تولید بتن های خود تراکم -

- افزایش مقاومت اولیه دوغاب های تزریقی استرندینگ و نیلینگ
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/2 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
این  از  این محصول در خارج  )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده 
باعث دیرگیري  از محدوده  باالتر  استفاده  اگر چه  امکانپذیر مي باشد  محدوده 
بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول به روش 

سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه 
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی 

فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  صورتیکه  در   -

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

https://capco.co.ir
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Plastit® SPC10

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

67 به mm( 33( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك450تیپ 2 ساوه

Plastit SPC10

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

0.5

0.34

0.34

2.0

1.2

0

21

-

20

-

19

-

16

-

14

22.6

24.5

32.3

36.6

45.6

50.1
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Plastit® SPCR
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPCR یک ابر روان کننده دیرگیر قوي بتن بر پایه پلی کربوکسیالت 
اتر است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هواي گرم 
مي باشد. پالستیت SPCR  با پخش شوندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي 
بتن نهایي مي شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ باالیی 

می باشد.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه اي روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/11 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- دارای حفظ اسالمپ باال در میزان مصرف متوسط

- تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي گرم

- قطعات پیش ساخته بتني
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

)SCC( تولید بتن های خود تراکم -
- افزایش مقاومت اولیه دوغاب های تزریقی استرندینگ و نیلینگ

- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/2 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 

این  از  این محصول در خارج  )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده 
محدوده امکانپذیر مي باشد اگر چه استفاده بیشتر الزاماً به کارائي باالتر منجر 
نمي شود. مقدار بهینه این محصول به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین 
یا  و  کپکو  محصوالت  سایر  همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  جهت  مي شود. 
تماس حاصل  ما  فنی  با بخشی  پیشنهادی حتما  بازه  از  از آن خارج  استفاده 

کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

https://capco.co.ir
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Plastit® SPCR

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك450تیپ 2 فیروزکوه

Plastit SPCR

 Kg per 100 kg
cement

 W/C
ratio

 Air content in fresh
concrete (%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

0.5

0.34

0.34

2.0

1.3

0

22

-

21

-

21

-

19

-

17

32.3

31.5

36.6

42.0

45.3

48.9
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Plastit® SPCA
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب / زودگیركننده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPCA یک ابر روان کننده زودگیر قوي بتن بر پایه پلی کربوکسیالت 
با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هوای  اتر است که مناسب بتن هاي 
با پخش کنندگي باالي سیمان،   SPCA معتدل و خنک مي باشد. پالستیت 

باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه اي روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/10 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین

- تسریع در زمان گیرش اولیه و ثانویه
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل و خنک

- قطعات پیش ساخته بتني
)SCC( تولید بتن های خود تراکم -

- افزایش مقاومت اولیه دوغاب های تزریقی استرندینگ و نیلینگ
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/2 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
این  از  این محصول در خارج  )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده 
باعث دیرگیري  از محدوده  باالتر  استفاده  اگر چه  امکانپذیر مي باشد  محدوده 
بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول به روش 

سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه 
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی 

فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  صورتیکه  در   -

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPCA

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPCA

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.25

0.48

0.48

2.0

1.1

6

21

13.1

15.8

18.4

19.2

28.3

29.9
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Plastit® SPC435
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPC435 یک ابر روان کننده نرمال بتن بر پایه پلی کربوکسیالت 
با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هوای  اتر است که مناسب بتن هاي 
معتدل مي باشد. پالستیت SPC435 با پخش کنندگي باالي سیمان، باعث 

یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه اي روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/09 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- بهبود زمان کارپذیری بتن

- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- افزایش چسبندگی خمیر سیمان به میلگرد
- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
)SCC( تولید بتن های خود تراکم -

- افزایش مقاومت اولیه دوغاب های تزریقی استرندینگ و نیلینگ
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
این  از  این محصول در خارج  )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده 
محدوده امکان پذیر مي باشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث دیرگیري 

بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول به روش 
سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه 
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی 

فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  صورتیکه  در   -

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® SPC435

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك400تیپ 2 ساوه

Plastit SPC435

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.3

0.47

0.47

1.7

1.3

6.5

21

19.0

23.0

30.1

31.5

41.2

43.4
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Plastit® SPC100
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پایه  بر  بتن  نرمال  کننده  روان  ابر  یک   SPC100 پالستیت  افزودني 
پلی کربوکسیالت  اتر است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان کمتر 
شوندگي  پخش  با   SPC100 پالستیت  مي باشد.  معتدل  هوای  در   %40 از 
باالي سیمان، باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. این افزودني با استانداردهاي 

ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/09 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- بهبود زمان کارپذیری بتن

- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
)SCC( تولید بتن های خود تراکم -

- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سـیمان   )PFA( بادي  خاکسـتر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده این محصول در خارج 
باعث  محدوده  از  باالتر  استفاده  چه  اگر  مي باشد  امکان پذیر  محدوده  این  از 
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول 
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی 

به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما 
با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPC100

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit SPC435

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

Compressive strength
(MPa)

0

0.4

0.45

0.45

2.3

1.6

6

22

18.2

18.7

29.3

31.4

38.1

40.8
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Plastit® SPCR100
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPCR100 یک ا بر روان کننده دیرگیر بتن برپایه پلی کربوکسیالت 
اتر مي باشد که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان کمتر از 40% در هوای 
گرم مي باشد. پالستیت SPCR100 با خاصیت پخش کنندگی باالي سیمان، 
باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ 

اسالمپ مطلوبی می باشد.  
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/09 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- دارای حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط

- کاهش نفوذ پذیري بتن
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است.

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

)SCC( تولید بتن های خود تراکم -
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 

سـیمان   )PFA( بادي  خاکسـتر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده این محصول در خارج از 
این محدوده امکانپذیر مي باشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث دیرگیري 
بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات شدیدتر است. مقدار 
با آزمایش تعیین مي شود. جهت  و  به روش سعي و خطا  این محصول  بهینه 
استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج 

از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPCR100

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit SPCR100

Kg per 100 kg
cement

W/C
ratio

Air content in
fresh concrete

(%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm) Compressive
strength (MPa)

0

0.4

0.45

0.45

2.3

1.5

6

21

-

21

-

19

-

16

-

11

18.1

18.2

29.8

31.1

38.0

40.3
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Plastit® SPCA100
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب / زود سخت شونده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

افزودني پالستیت SPCA100 یک ابر روان کننده زود سخت شونده بتن بر 
به سیمان  آب  نسبت  با  بتن هاي  مناسب  است که  اتر  کربوکسیالت  پلی  پایه 
با   SPCA100 پالستیت  مي باشد.  خنک  و  معتدل  هوای  در   %40 از  کمتر 

پخش شوندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/09 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین

- کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه بتن
- افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان 

- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزی در هوای معتدل و خشک

- قطعات پیش ساخته بتني
- کاهش زمان بازکردن قالب بتن

)SCC( تولید بتن های خود تراکم -
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/3 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سـیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سـیمان  شامل  سیماني،  مواد 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار مصرف بهینه این محصول 
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی 

به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما 
با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط به 

بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید.

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPCA100

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPCA100

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.45

0.45

2.4

1.6

6

22

17.3

18.8

27.5

27.8

37.8

38.9
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Plastit® SPC218
ابر روان كننده/ فوق كاهنده آب

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پایه  بر  بتن  نرمال  کننده  روان  ابر  یک   SPC218 پالستیت  افزودني 
در  سیمان  به  آب  نسبت  با  بتن هاي  مناسب  که  است  اتر  پلی کربوکسیالت  
محدوده 40% در هوای معتدل مي باشد. پالستیت SPC218 با پخش شوندگي 

باالي سیمان، باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/07 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین

- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
)PFA( سـیمان  بادي  )PC( خاکسـتر  پرتلند  مواد سیماني، شامل سیمان 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده این محصول در خارج 
باعث  محدوده  از  باالتر  استفاده  چه  اگر  مي باشد  امکان پذیر  محدوده  این  از 
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول 
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی 
به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما 

با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPC218

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPCA100

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.50

0.50

1.8

0.9

8

20

14.0

16.1

21.3

21.0

30.2

30.4
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Plastit® SPCR218
ابر روان كننده / فوق كاهنده آب / كندگیر كننده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پالستیت SPCR218 یک ابر روان کننده دیرگیر بتن برپایه پلی کربوکسیالت   
به سیمان در محدوده40% در  با نسبت آب  بتن هاي  اتر مي باشد که مناسب 
هوای گرم مي باشد. پالستیت SPCR218 با خاصیت پخش کنندگی باالي 
دارای  افزودنی  این  همچنین  مي شود.  نهایي  بتن  یکنواختي  باعث  سیمان، 

خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی می باشد.  
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/07 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- دارای خاصیت حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط

- کاهش نفوذ پذیري بتن
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

توجه:
حفظ اسالمپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن، میزان مصرف افزودنی، 
نسبت آب به سیمان، نوع سیمان، روش انتقال بتن،  دانه بندی و ... وابسته است

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم
- حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

- تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا1/2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 

سـیمان   )PFA( بادي  خاکسـتر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده این محصول در خارج از 
این محدوده امکانپذیر مي باشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث دیرگیري 
بتن مي شود که این حالت براي سیمانهاي ضد سولفات شدیدتر است. مقدار 
با آزمایش تعیین مي شود. جهت  و  به روش سعي و خطا  این محصول  بهینه 
استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج 

از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPCA218
ابر روان كننده/ فوق كاهنده آب / زودگیركننده

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

پایه پلی  بر  ابر روان کننده زودگیر بتن  SPCA218 یک  افزودني پالستیت 
کربوکسیالت اتر است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان در محدوده 
پخش  با    SPCA218 پالستیت  مي باشد.  خنک  و  معتدل  هوای  در   %40

شوندگي باالي سیمان، باعث یکنواختي بتن نهایي مي شود.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/07 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان )W/C( معین

- کاهش نسبت آب به سیمان )W/C( بتن در روانی برابر 
- افزایش استحکام بتن با مقدار سیمان معین در تمام سنین

- تسریع در زمان گیرش اولیه و ثانویه
- کاهش آب انداختگي و جدایي سنگدانه در بتن
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

- بهبود پمپ پذیری بتن

• موارد کاربرد
- بتن ریزي هاي درجا در هواي معتدل و خنک

- قطعات پیش ساخته بتني
- تولید مالت های با کیفیت باال

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/2 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سـیمان   )PFA( بادي  خاکسـتر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 
سرباره )GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده این محصول در خارج 
باعث  محدوده  از  باالتر  استفاده  چه  اگر  مي باشد  امکان پذیر  محدوده  این  از 
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نمي شود. مقدار بهینه این محصول 
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی 
به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما 

با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  مي تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® SPCA218

افزودنی های بتن
 ابر روان کننده های بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit SPCA100

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.5

0.48

0.48

2.0

1.8

6

18

13.3

13.1

18.5

19.3

28.8

29.2
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Silurry® 500
دوغاب میکروسیلیس

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

محصول فوق، سوسپانسیوني از میکروسیلیس )دوده سیلیس( در آب و به صورت 
دوغابی پایدار می باشد. این محصول با داشتن خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید 
و  می دهد  واکنش  بتن  هیدراتاسیون  واکنش  از  حاصل  شده  آزاد  کلسیم 
نفوذ  آب بندی،  خاصیت  مذکور،  پوزوالنی  واکنش  از  حاصل  ثانویه  محصوالت 
ناپذیری و مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. رواني )حالت 
لحاظ  از  را  محصول  این  میکروسیلیس،  باالي  درصد  همراه  به  روان(  دوغاب 
از سایر محصوالت پوزوالني کرده است. ویژگي دیگر  اقتصادي و فني متمایز 

این محصول این است که ژل نمي باشد و در طول زمان تشکیل ژل نمي دهد.
این افزودني با استانداردهاي ASTM C1240 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ طوسی رنگ حالت فیزیکی

 % 50 درصد میکروسیلیس

gr/cm3 0/03±1/42  در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد یون کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده 
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن 

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی 
- افزایش مقاومت قلیایی بتن 

- افزایش مقاومت سایشی بتن 
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان 
- افزایش تراکم بتن و بهبود پمپ پذیری بتن 

- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان 
- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• مزایای دوغاب نسبت به پودر و ژل میکروسیلیس
- 20% پودر میکروسیلیس بیشتر نسبت به ژل میکروسیلیس

- توانایی پخش شدگی )توزیع( بیشتر نسبت به پودر و ژل میکروسیلیس
- امکان استفاده از روان کننده مناسب به میزان دلخواه

بین  کمپلکس  ایجاد  عدم  و  دوغاب  در  بتن  روان کننده های  وجود  عدم   -
روان کننده های ثانویه

- کاهش زمان اختالط بتن نسبت به زمان الزم برای پودر و ژل میکروسیلیس
- شکل روان و دوغابی و دارای قابلیت پمپ پذیری بر خالف ژل میکروسیلیس

- دانسیته بیشتر و در نتیجه هزینه حمل کمتر

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده

- انواع انواع روسازی  و کف سازی های بتنی رنگی و تولید قطعات بتنی 
- جهت عملیات شاتکریت

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 2 تا 12 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  سیماني  مواد 
آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این افزودني با سایر محصوالت کپکو و 
یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس 

حاصل کنید.   

• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراك میکسر اضافه کرده 
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید )در بتن آماده حدود 

5 دقیقه اختالط با دور تند تراك کافی می باشد(. 

توجه:
استفاده از یک فوق روان کننده در کنار دوغاب میکروسیلیس جهت دستیابی 

به روانی مورد نظر توصیه می شود.
- به مقدار50% محصول مصرفي، از آب اختالط بتن باید کسر گردد.

- به هنگام مصرف با یک میکسر مناسب یکنواخت گردد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در سطل 20 کیلوگرمی و بشکه 250 کیلوگرمی عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
محصول فوق در بسته های باز نشده و شرایط انبارش استاندارد به مدت 6 ماه 

قابل نگهداري مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 
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Silurry® 500

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

Silurry 500

 Kg per 100
kg cement

Plastit SPC10 *

 Kg per 100 kg
cement

 Fibercap 12**

Kg per m3
 W/C
ratio

 Air
 content
 in fresh
 concrete

(%)

Time (min) Time (day)

0 15 30 45 60 3 7 28

Slump (cm)  Compressive
strength (MPa)

0

10

0

0.7

0

0.8

0.45

0.47

1.9

1.0

6.5

22

-

22

-

20

-

19

-

17

20.8

25.0

27.5

32.4

35.0

42.4

* Plastit SPC10 یک فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیالت می باشد. 

** Fibercap 12 یک الیاف پلی پروپیلن با طول 12 میلیمتر می باشد. 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی، فوق روان کننده 
داشتن  با  محصول  این  می باشد.  ژل  شکل  به  و  سولفونات  پلی نفتالن  پایه  بر 
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش می دهد و محصوالت 
و  ناپذیری  نفوذ  آب بندی،  خاصیت  مذکور،  پوزوالنی  واکنش  از  حاصل  ثانویه 
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. همچنین فوق روان کننده 
  S به کار رفته در این محصول کارایی بتن را بهبود می بخشد. ژل میکروسیلیس
مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بیشتر از 0/4 و کمتر از 0/5 می باشد. 

این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه می باشد: 
)Capcogel S135( زودگیر  S ژل میکروسیلیس نوع -

)Capcogel FS( الیافی  S ژل میکروسیلیس نوع -
این محصول با استاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

ژل خاکستری تیره  حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/02± 1/32 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی
- افزایش مقاومت قلیایی بتن

- افزایش مقاومت سایشی بتن
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن  و بهبود پمپ پذیری بتن

- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده

- انواع انواع روسازی  و کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی 

- جهت عملیات شاتکریت
نیاز به گیرش  -  ژل نوع S135 برای بتن ریزی در هوای سرد و جایی که 

سریعتر بتن می باشد.

• محدوده مصرف 
کیلوگرم  هر صد  ازاي  به  کیلوگرم   8 تا   3 بین  این محصول  محدوده مصرف 
با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  سیماني  مواد 
آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این افزودني با سایر محصوالت کپکو و 
یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس 

حاصل کنید.   

• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراك میکسر اضافه کرده 
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید )در بتن آماده حدود 

5 دقیقه اختالط با دور تند تراك کافی می باشد(. 

توجه:
تأمین  در صورت  نفتالن سولفونات  پلی  پایه  بر  روان کننده  فوق  از  استفاده   -

نشدن روانی مورد نظر توصیه می شود. 
- متناسب با ژل مصرفی، از مقدار آب طرح اختالط )به میزان60% ( کسر شود. 
- پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرف 

مواد خشک شده جداً خودداری کنید.  

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل هاي 20 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده  و در شرایط انبارش استاندارد تا 6 ماه قابل 

نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

Capcogel® S
ژل میکروسیلیس بر پایه پلی نفتالن سولفونات

https://capco.co.ir
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توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  افزودني روي 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 

• نتایج آزمایشگاهی

Capcogl S
Kg per 100 kg cement

W/C ratio  Air content in fresh
concrete (%)

 Initial
Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

Compressive strength (kg/cm2)

0

5

0.45

0.45

2

1.3

6

20

235

266

306

328

350

426

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Capcogel® S

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Capcogel® D
ژل میکروسیلیس بر پایه پلی كربوكسیالت

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی، فوق روان کننده 
داشتن  با  این محصول  به شکل ژل می باشد.  و  اتر  کربوکسیالت  پلی  پایه  بر 
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش می دهد و محصوالت 
و  ناپذیری  نفوذ  آب بندی،  خاصیت  مذکور،  پوزوالنی  واکنش  از  حاصل  ثانویه 
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. همچنین فوق روان کننده 
  D به کار رفته در این محصول کارایی بتن را بهبود می بخشد. ژل میکروسیلیس
مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بیشتر از 0/4 و کمتر از 0/5 می باشد. 

این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه می باشد: 
)Capcogel DR( دیرگیر D ژل میکروسیلیس نوع -
)Capcogel FD( الیافی D ژل میکروسیلیس نوع -

این محصول با استاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

ژل خاکستری تیره  حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/02± 1/3 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی
- افزایش مقاومت قلیایی بتن

- افزایش مقاومت سایشی بتن
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن  و بهبود پمپ پذیری بتن

- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده

- انواع انواع روسازی  و کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی 
- جهت عملیات شاتکریت

• محدوده مصرف 
محدوده مصرف این محصول بین 4 تا 12 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  سیماني  مواد 
آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این افزودني با سایر محصوالت کپکو و 
یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس 

حاصل کنید.   

• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراك میکسر اضافه کرده 
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید )در بتن آماده حدود 

5 دقیقه اختالط با دور تند تراك کافی می باشد(. 

توجه:
تأمین  در صورت  اتر  کربوکسیالت  پلی  پایه  بر  روان کننده  فوق  از  استفاده   -

نشدن روانی مورد نظر توصیه می شود. 
- متناسب با ژل مصرفی، از مقدار آب طرح اختالط )به میزان60% ( کسر شود. 
- پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرف 

مواد خشک شده جداً خودداری کنید. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل هاي 20 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده  و در شرایط انبارش استاندارد تا 6 ماه قابل 

نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

https://capco.co.ir
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Capcogel D

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in fresh

concrete (%)
 Initial

Slump (cm)

Time (day)

7 28

Compressive strength (kg/
cm2)

0

5

0.450

0.450

2

1.5

5.5

19

305

328

350

394

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  افزودني روي 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 

• نتایج آزمایشگاهی

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Capcogel® D

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

https://capco.co.ir
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Capcogel® D10
ژل میکروسیلیس پر مقاومت

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی، فوق روان کننده 
داشتن  با  این محصول  به شکل ژل می باشد.  و  اتر  کربوکسیالت  پلی  پایه  بر 
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش می دهد و محصوالت 
و  ناپذیری  نفوذ  آب بندی،  خاصیت  مذکور،  پوزوالنی  واکنش  از  حاصل  ثانویه 
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. همچنین فوق روان کننده 
به کار رفته در این محصول کارایی بتن را به طور مؤثری بهبود می بخشد. ژل 
 0/4 از  کمتر  سیمان  به  آب  نسبت  با  بتن های  مناسب   D10 میکروسیلیس 

می باشد. این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه می باشد: 
)Capcogel DR10( دیرگیر D10 ژل میکروسیلیس نوع -
)Capcogel FD10( الیافی D10 ژل میکروسیلیس نوع -
این محصول با استاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

ژل خاکستری تیره  حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/05± 1/3 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی
- افزایش مقاومت قلیایی بتن

- افزایش مقاومت سایشی بتن
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن  و بهبود پمپ پذیری بتن

- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده

- انواع انواع روسازی  و کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی 
- جهت عملیات شاتکریت 

• محدوده مصرف 
کیلوگرم  هر صد  ازاي  به  کیلوگرم   8 تا   3 بین  این محصول  محدوده مصرف 
مواد سیماني برای بتن با آب به سیمان کمتر از 0/4 مي باشد. مقدار بهینه این 
محصول به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این 
بازه پیشنهادی  از  از آن خارج  استفاده  یا  و  با سایر محصوالت کپکو  افزودني 

حتما با بخش فنی این شرکت تماس حاصل کنید.  

• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن اضافه کرده و تا حاصل شدن 

مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید. 

توجه:
تأمین  در صورت  اتر  کربوکسیالت  پلی  پایه  بر  روان کننده  فوق  از  استفاده   -

نشدن روانی مورد نظر توصیه می شود. 
- از این محصول در بتن های با آب به سیمان باالی 0/4 توصیه نمی گردد. 

- محصول فوق به دلیل اسالمپ باالی تراك بتن آماده نباید بطور مستقیم در 
تراك استفاده گردد و برای بتن آماده باید در بچینگ و در طرح با آب به سیمان 

کمتر از 0/4 استفاده گردد. 
- متناسب با ژل مصرفی، از مقدار آب طرح اختالط )به میزان60% ( کسر شود. 
- پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرف 

مواد خشک شده جداً خودداری کنید. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل هاي 20 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده  و در شرایط انبارش استاندارد تا 6 ماه قابل 

نگهداری است

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
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Capcogel D10
Kg per 100 kg cement

W/C ratio  Air content in fresh
concrete (%)

 Initial
Slump (cm)

Time (day)

1 3 7

Compressive strength (kg/cm2)

0

8

0.35

0.35

2

1.5

0

16

101

124

269

295

320

418

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  افزودني روي 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 

• نتایج آزمایشگاهی

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Capcogel® D10

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك340تیپ 2 ساوه
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Hypergel®

ژل میکروسیلیس با خاصیت روان كنندگی باال

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی، فوق روان کننده 
بر پایه پلی کربوکسیالت و به شکل ژل می باشد. این محصول با داشتن خاصیت 
پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش می دهد و محصوالت ثانویه 
حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور، خاصیت آب بندی، نفوذ ناپذیری و مقاومت 
مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. همچنین فوق روان کننده به کار 

رفته در این محصول کارایی بتن رابه طور موثری بهبود می بخشد. 
این محصول با استاندارد ASTM C1240  مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

ژل خاکستری تیره  حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/05± 1/32 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی
- افزایش زمان کارپذیری بتن و مالت سیمانی

- افزایش مقاومت قلیایی بتن
- افزایش مقاومت سایشی بتن

- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن  و بهبود پمپ پذیری بتن

- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده

- انواع کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی
- بتن ریزي هاي حجیم و بتن ریزی در مناطق گرمسیر جهت کنترل دمای 

هیدراتاسیون

- جهت عملیات شاتکریت
- انواع روسازی های بتنی

• محدوده مصرف 
کیلوگرم  هر صد  ازاي  به  کیلوگرم   3 تا   1 بین  این محصول  محدوده مصرف 
با  و  خطا  و  سعي  روش  به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  سیماني  مواد 
آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده این افزودني با سایر محصوالت کپکو و 
یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس 

حاصل کنید.  

• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراك میکسر اضافه کرده 
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید )در بتن آماده حدود 

5 دقیقه اختالط با دور تند تراك کافی می باشد(. 

توجه:
-  متناسب با ژل مصرفی، از مقدار آب طرح اختالط )به میزان60% ( کسر شود. 
- پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرف 

مواد خشک شده جداً خودداری کنید. 
- این محصول در آب به سیمان باالتر از45 % نباید استفاده شود.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده  و در شرایط انبارش استاندارد تا 6 ماه قابل 

نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  درصورتیکه   -  

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

 هاي 20  کیلوگرمي عرضه مي
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Hypergel

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in fresh

concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

7 28

Compressive strength (kg/
cm2)

0

1

0.45

0.45

1.7

1.3

5.5

19

306

339

344

375

به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  افزودني روي 
دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی

افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Hypergel®

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Silicamorf® 90
پودر میکروسیلیس

سیلیکامورف90 یک پودر بسیار ریز، با خاصیت پوزوالنی زیاد است که بیش از 
90 درصد آن حاوی دی اکسید سلیسیوم )SiO2( با ساختار کریستالی آمورف 
می باشد و برای بهبود مشخصات بتن مانند افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذی 
 ASTM C 1240 و افزایش دوام آن به کار می رود. این محصول با استاندارد

مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر حالت فیزیکی

خاکستری روشن رنگ

کروی و غیر کریستاله )آمورف( ساختار

0/2-0/3 )Micron( اندازه ذرات

200-300 )kg/m3( دانسیته فله ای

14-20 )m2/gr( سطح ویژه

400-600 )kg/m3( دانسیته در بسته بندی

در محدوده استاندارد یون کلر

• خواص و اثرات
برابر  در  بتن  ناپذیری  نفوذ  و  مکانیکی  و  شیمیایی  مقاومت های  افزایش   -

یون های خورنده 
- آب بند کردن بتن و افزایش دوام آن 

- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی 
- افزایش مقاومت قلیایی بتن 

- افزایش مقاومت سایشی بتن 
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان 
- افزایش تراکم بتن و بهبود پمپ پذیری بتن 

- کاهش ترك خوردگی سطحی حاصل از جمع شدگی بتن 
- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان 

- حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد کاربرد
- بتن هاي پر مقاومت و توانمند 

- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند )مخازن آب و فاضالب، سد، استخر، 
تصفیه  خانه، دیوار حائل و ...(  

- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی 
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده 

- انواع انواع روسازی  و کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی 
- جهت عملیات شاتکریت 

• محدوده مصرف
این محصول جهت بهبود خواص مکانیکی بتن حدود 1 الی  محدوده مصرف 
 12 درصد وزن مواد سیمانی می باشد و برای بهبود نفوذناپذیری و آب بندی بتن
 بهتر است که بین 5 تا 12 درصد وزن مواد سیمانی مصرف گردد. جهت استفاده
 از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه

 پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید

• روش استفاده
مي تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشک مخلوط گردد و همچنین مي توان

با آب بتن و محصول Silurix 520 این شرکت به صورت دوغاب در آمده و به 
بچینگ اضافه گردد.

توجه:
- توصیه می شود پودر محصول سیلیکامورف 90 قبل از افزوده شدن به بتن با 
آب اختالط و ماده پخش کننده میکروسیلیس Silurix 520 شرکت کپکو به 
خوبی مخلوط شده و تشکیل دوغاب یکنواختی بدهد تا اثر بخشی محصول در 

بتن به حداکثر برسد. 
- پودر دوده سیلسیس نباید به تراك بتن آماده اضافه گردد.

• نحوه بسته بندي
- کیسه های بزرگ )400 تا 600 کیلوگرمی(
- کیسه های کوچک )30 تا 50 کیلوگرمی(

• شرایط نگهداري
در بسته بندی اولیه در بسته و دور از رطوبت، تابش طوالني نور خورشید و درجه 

حرارت زیاد به مدت 12 ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا درهنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، 

عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
-  درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس    -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.

-  لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
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افزودنی های بتن
فرآورده های پوزوالنی

Silurix® 520
پخش كننده میکروسیلیس

دوغاب  تولید  برای  و  بوده  میکروسیلیس  کننده  پخش  سیالریکس520، 
میکروسیلیس به کار می رود، این محصول با خاصیت پخش کنندگی که دارد 
باعث پخش شدن ذرات میکروسیلیس شده و از کلوخه شدن ذرات جلوگیری 
می کند. کلوخه شدن میکروسیلیس می تواند بتن را در معرض واکنش سیلیکاتی 

قلیایی )ASR( قرار داده و دوام بتن را کاهش دهد. 
این  با  پروژه ها  محل  در   %50 تا  غلظت هایی  در  میکروسیلیس  دوغاب  تولید 

محصول با سرعت و کیفیت باالیی امکانپذیر می باشد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

بی رنگ رنگ

1/03±0/02  gr/cm3 وزن مخصوص

7/5 pH

در محدوده استاندارد کلر

• خواص و اثرات
- جلوگیری از کلوخه شدن میکروسیلیس در بتن 

- پخش یکنواخت میکروسیلیس در بتن 
- بهبود خصوصیات حاصل از استفاده میکروسیلیس در بتن 

• روش استفاده
میزان مصرف مناسب، با سعی و خطا در آزمایشگاه بدست می آید. مقدار مصرف 
را در  این محصول  ابتدا  الی 4 درصد وزن میکروسیلیس می باشد.  معمول 1 
مقدار مناسب آب حل کنید و سپس پودر میکروسیلیس را همراه با هم زدن 
ادامه  شود،  پخش  کامل  میکروسیلیس  که  زمانی  تا  را  اختالط  کنید.   اضافه 

دهید. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمی   200 بشکه  یا  کیلوگرمی   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداری  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد.

• موارد ایمنی
آن  تماس  از  باید  ولی  نیست  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته  اگر چه 
از دستکش و عینک  از آن  برای استفاده  یا چشم خودداری شود و  با پوست 

استفاده کرد.
از انجماد این محصول جلوگیری شود. در صورت انجماد با بخش فنی شرکت 

کپکو تماس حاصل شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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Plastit® NCL
تندگیركننده )ضد یخ فاقد یون كلر(

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

ریزي  بتن  جهت  کلر  یون  فاقد  زودگیرکننده  افزودني  یک   NCL پالستیت 
هیدراتاسیون  سرعت  افزایش  مکانیسم  با   NCL پالستیت  مي باشد.  سرما  در 
سیمان، سرعت گیرش اولیه و ثانویه بتن را باال برده و مانع از جدائي سنگدانه 
)Segregation( و آب انداختگي)Bleeding( در بتن شده و باعث افزایش 

کیفیت بتن نهایي و عمر بتن مي شود. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع زرد رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/14 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد )فاقد یون کلر( مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 5- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایي بتن

- افزایش استحکام در تمامي سنین بتن
- افزایش دماي بتن در اثر تشدید واکنش پذیري هیدراتاسیون

- افزایش مقاومت میلگرد ها در برابر اکسیداسیون
- امکان بتن ریزی تا دمای 20- درجه سانتیگراد

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در سرما

- قطعات پیش ساخته بتني

• محدوده مصرف
محدوده مصرف تندگیر )ضد یخ فاقد یون کلر( به عوامل متعددی بستگی دارد 
که عبارتند از: دمای محیط، حجم بتن ریزی، ضخامت بتن، نوع سیمان، نسبت 

آب به سیمان و نحوه پوشش دهی بتن تازه ریخته شده. 
برای بتن با ضخامت 25 سانتی متر و در شرایط نرمال محدوده مصرف پالستیت 

NCL مطابق جدول زیر می باشد:

دمای محیط
10-  و کمتر5- تا 10-0 تا 5-10 تا 0)درجه سانتی گراد(

میزان مصرف
بیشتر از 34/5 – 1/54/5- 13 - 1/5)درصد وزن سیمان(

با افزایش ضخامت، به ازای هر 5 سانتی متر، 10 درصد از مقدار ضد یخ کاسته 
شده و در صورت کاهش ضخامت، به ازای هر 5 سانتیمتر، 10 درصد به مقدار 
ضد یخ افزوده می شود. مقدار بهینه این محصول با در نظر داشتن شاخص هاي 
از  استفاده  جهت  مي شود.  تعیین  آزمایش  با  و  خطا  و  سعي  روش  به  فوق، 
بازه  از  از آن خارج  یا استفاده  افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و  این 

پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید. 

توجه: 
- توصیه مي شود در شرایط سرما، بتن ریزي با در نظر داشتن بند 9-7-7-3 

مقررات ملي ساختمان صورت پذیرد.
- از این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
زیر  را  به سرعت چشم  پاشیده شود،  افزودني داخل چشم  این  - درصورتیکه 
به  بیشتر  اطمینان  براي  و  شود  شستشو  دقیقه   5 مدت  به  تمیز  آب  جریان 
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پزشک مراجعه شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده حداقل به مدت 5 دقیقه در 

آب تمیز شستشو دهید و در صورت ایجاد حساسیت به پزشک مراجعه گردد.
- چنانچه اشتباهاً این ماده خورده شود، با خوردن یک لیوان آب و مراجعه سریع 

به پزشک اقدام نمائید. باال آوردن این ماده پس از خوردن توصیه نمي شود.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

• نتایج آزمایشگاهی

Plastit® NCL

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

نتایج طرح بتن: 

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

65 به mm( 35( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 تهران

Plastit NCL

Kg per 100 kg cement
W/C ratio Air content in 

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

Compressive strength 
(MPa)

0

1

0.48

0.43

2.0

1.5

7

6.5

12.8

17.2

18.9

24.8

27.5

31.1

نتایج طرح مالت: 

آب مالت افزودنی )گرم(آب مالت شاهد )گرم(ماسه )گرم(عیار سیمان )گرم(نوع سیمان

4501350225112/5تیپ 2 تهران

Plastit NCL

Kg per 100 kg cement
Slump flow (cm) Initial setting time in 5±1 ċ 

(min)

0

1

14

13

900

518
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افزودني زودگیرکننده جهت بتن ریزي در سرما مي باشد.  CL یک  پالستیت 
این افزودني حاوي یون کلرید بوده و توصیه مي شود براي بتن هاي غیر مسلح 
استفاده شود اگرچه در مقادیر کمتر از یک درصد در بتنهاي مسلح نیز قابل 
پس  و  تنیده  پیش  سازه هاي  در  افزودني  این  از  استفاده  مي باشد.  استفاده 
هیدراتاسیون  سرعت  افزایش  مکانیسم  با   CL پالستیت  است.  ممنوع  تنیده 
سیمان، سرعت گیرش اولیه و ثانویه بتن را باال برده و مانع از جدائي سنگدانه 
)Segregation( و آب انداختگي)Bleeding( در بتن شده و باعث افزایش 

کیفیت بتن نهایي و عمر بتن مي شود. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سبز رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/12 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

بیش از 15 درصد وزنی مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %1 افزایش درصد هوا

حدود 5- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایي بتن و مالت

- افزایش استحکام در سنین اولیه بتن و مالت
- افزایش دماي بتن در اثر تشدید واکنش پذیري هیدراتاسیون

- حاوي کلر بوده و لذا مناسب جهت بتن هاي مسلح و پیش تنیده نمي باشد.

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي غیر مسلح در سرما

- انواع مالت های بنایی در سرما

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 1 تا 5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم مواد 
سرباره  سیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني، 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. دماي هوا در زمان بتن ریزي و پس از 
آن، طرح اختالط بتن، ضخامت و حجم بتن شاخص هاي اصلي در میزان مصرف 
افزودني فوق مي باشد. مقدار بهینه این محصول با در نظر داشتن شاخص هاي 
فوق، به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. استفاده این محصول در 
گستره هاي دیگر امکان پذیر مي باشد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه 
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی 

فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه:
- توصیه مي شود در شرایط سرما، بتن ریزي با در نظر داشتن بند 9-7-7-3 

مقررات ملي ساختمان، صورت پذیرد.
- از این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.
- این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
زیر  را  به سرعت چشم  پاشیده شود،  افزودني داخل چشم  این  - درصورتیکه 
به  بیشتر  اطمینان  براي  و  شود  شستشو  دقیقه   5 مدت  به  تمیز  آب  جریان 

پزشک مراجعه شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده حداقل به مدت 5 دقیقه در 

آب تمیز شستشو دهید و در صورت ایجاد حساسیت به پزشک مراجعه گردد.
- چنانچه اشتباهاً این ماده خورده شود، با خوردن یک لیوان آب و مراجعه سریع 

به پزشک اقدام نمائید. باال آوردن این ماده پس از خوردن توصیه نمي شود.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

Plastit® CL
تندگیر كننده بتن و مالت غیر مسلح ) ضد یخ حاوی یون كلر (

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت
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سیمانی  مالت های  اجرای  و  ساخت  جهت  مالت  یخ  ضد  یک   Z1 آنتی فریز 
براي  توصیه مي شود  و  بوده  کلر  یون  افزودني حاوي  این  مي باشد.  در سرما 
مالت هایی که با آرماتور در تماس مستقیم می باشند، مورد مصرف قرار نگیرد. 
در  با مالت  کارکردن  اجازه  و  نداشته  زودگیری  این مالت خاصیت  همچنین 

مدت طوالنی تر را می دهد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سبز روشن حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/12 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 5- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- جلوگیری از یخ زدن مالت های سیمانی

- عدم تسریع در زمان گیرش مالت
- حاوي کلر بوده و لذا مناسب جهت استفاده در تماس با فلز و آرماتور خورنده 

نمی باشد

• موارد کاربرد
- انواع مالت کاری در سرما و یخبندان

• محدوده مصرف
کیلوگرم  هر صد  ازاي  به  کیلوگرم   5 تا   1 بین  این محصول  محدوده مصرف 
طرح  آن،  از  پس  و  کاری  مالت  زمان  در  هوا  دماي  مي باشد.  سیماني  مواد 
اختالط مالت و ضخامت مالت شاخص هاي اصلي در میزان مصرف افزودني فوق 
مي باشد. استفاده این محصول در گستره هاي دیگر امکان پذیر مي باشد. جهت 
استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج 

از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید. 

• روش استفاده
در هنگام ساخت مالت، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط 

به مالت اضافه کرده و اختالط را تا رسیدن به یک مالت همگن ادامه دهید. 

توجه:
- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط مالت کم شود.

- این محصول عملکرد زودگیری ندارد.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   240 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.

Antifreeze® Z1
ضد یخ مالت )حاوی یون كلر (

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


لیکوریت یک افزودني زودگیرکننده مایع بوده که جهت شاتکریت مورد استفاده 
قرار مي گیرد. این افزودني با تسریع واکنش هیدراتاسیون سیمان گیرش اولیه 

را شدیداً تسریع مي کند. 
ISIRI 2930-5 مطابقت  و   ASTM C1141 استانداردهاي  با  افزودني  این 

دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ بی رنگ  حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/42 در 20 درجه سانتیگراد  جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
- تسریع قابل توجه زمان گیرش اولیه و نهایي بتن 

- افزایش چسبندگي اجزاء بتن 
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن 

• موارد کاربرد
خاك  تثبیت  تونل ها،  در  )شاتکریت(  پاششي  بتن  عملیات  گونه  هر  انجام   -

گودبرداری ها و ... 
- رفع ریزش در خاك های ریزشی و مرطوب 

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 2 تا 8 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم مواد 
سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC(، خاکستر بادي )PFA(، سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تع یین می شود. این افزودني با بقیه محصوالت کپکو قابل 
استفاده بوده ولي هر افزودني را باید مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده 
نباید همه را با هم مخلوط کرد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
این افزودني به دو روش قابل استفاده مي باشد:  

1- روش خشک: در این روش دیگر اجزاء بتن بدون آب و افزودنی مخلوط شده 
و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بیرون پاشش مي شود. مخلوط 

حاصل پس از خروج از شلنگ، با مخلوط آب و افزودنی زودگیر مخلوط شده و 
به صورت مالت به سطح مورد نظر پاشیده مي شود. 

افزودنی  با آب ساخته شده و سپس  این روش بتن یا مالت  2- روش تر: در 
زودگیر در خروجی نازل پمپ پاشش با بتن یا مالت مخلوط می شود. 

توجه:
- با توجه به تسریع زمان گیرش بتن با اضافه شدن افزودنی فوق، بهتر است 
از این افزودنی در میزان های باال بدون آزمایش گیرش در تراك یا مخلوط کن 

بتن استفاده نگردد. 
از محصول  اختالط  ترك خوردگی سطحی می توان در طرح  - جهت کاهش 

فایبرکپ Fibercap 12( 12( در کنار این محصول استفاده کرد. 
- این افزودنی با سایر محصوالت زودگیر این شرکت مصرف نگردد. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   28 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 

Liqurete®

تندگیر كننده مایع شاتکریت

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت
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Plastit® Sprayset
تندگیركننده پودری شاتکریت

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

پالستیت Sprayset یک افزودني زودگیرکننده پودري بوده که جهت شاتکریت 
مورد استفاده قرار مي گیرد. این افزودني با تسریع واکنش هیدراتاسیون سیمان 
گیرش اولیه را شدیداً تسریع مي کند. این افزودني با استانداردهاي ذیل مطابقت 

. ISIRI 2930-5 و  ASTM C1141  :دارد

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر خاکستری روشن حالت فیزیکی

در محدوده استاندارد مقدار کلر

 0/85±0/05  gr/cm3 وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- تسریع قابل توجه زمان گیرش اولیه و نهایي بتن

- افزایش چسبندگي اجزاء بتن
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

• موارد کاربرد
خاك  تثبیت  تونل ها،  در  )شاتکریت(  پاششي  بتن  عملیات  گونه  هر  انجام   -

گودبرداری ها و ...
- رفع ریزش در خاك های ریزشی و مرطوب

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 2 تا 7 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلو مواد 
سرباره  سیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سیمان  ،شامل  سیماني 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 
و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
این افزودني به دو روش قابل استفاده مي باشد:

آب  بدون  بتن  اجزاء  دیگر  همراه  به  افزودني  روش  این  در  روش خشک:   -1
مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بیرون پاشش مي 
شود. مخلوط حاصل پس از خروج از شلنگ، با آب مخلوط شده و به صورت 

مالت به سطح مورد نظر پاشیده مي شود.
2- روش تر: در این روش بتن بدون افزودني مخلوط شده و پس از پمپ شدن، 

پودر افزودني بر روي آن به میزان الزم پاشیده مي شود.
 

توجه:
- مصرف بیش از 7 درصد باعث کاهش استحکام بتن نهایي مي شود.

- در حین استفاده حتماً از ماسک مناسب استفاده شود.
• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسه هاي 12 کیلوگرمی بسته بندي مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 
مي باشد. توجه شود، چنانچه بسته بندي این محصول باز شود باید به سرعت 

به مصرف برسد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد مضر براي چشم، پوست و تنفس مي باشد.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 
آب خنک داخل چشم آسیب دیده کاماًل باز، پاشیده شود و بدون استفاده از 

هیچ گونه داروئي به پزشک مراجعه شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با آب و صابون شسته شده 

و به مدت الزم زیر آب خنک نگهداري شود.
ناحیه  از  فردي  چنانچه  مي باشد.  باال خطرناك  دزهاي  در  ماده  این  تنفس   -
تنفس آسیب دید، به سرعت از محیط آلوده خارج شود و در هواي آزاد قرار 
گیرد. اگر بهبود نیافت از کپسول اکسیژن استفاده گردد. چنانچه فردي دچار 
توقف تنفس شد با تنفس مصنوعي سعي در احیاي فرد گردد و به سرعت به 

پزشک مراجعه گردد.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
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Plastit® AS
زودگیر پایه سیلیکاتی

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

پالستیت AS یک افزودني زودگیرکننده جهت مالت های پایه سیمانی مي باشد. 
پالستیت AS با مکانیسم افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان، سرعت گیرش 

اولیه و ثانویه مالت را به شدت باال می برد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع بی رنگ ژله ای حالت فیزیکی

gr/cm3 0/03±1/30 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

2/5  SiO2/Na2O نسبت وزنی

• خواص و اثرات
- تسریع در زمان گیرش اولیه و نهایي مالت های سیمانی  

- تسریع در کسب مقاومت فشاری مالت 
- افزایش دماي مالت در اثر تشدید واکنش پذیري هیدراتاسیون  

- کاهش جداشدگی سنگدانه ها در مالت 

• موارد کاربرد
- زمان هایی که نیاز به گیرش بسیار سریع مالت پایه سیمانی می باشد 

  )Shotcrete( جهت اجرای مالت پاششی -
- اجرای مالت در سرما 

• محدوده و روش مصرف
ممحدوده مصرف این افزودنی به عوامل متعددی بستگی دارد که عبارتند از: 

دمای محیط، ضخامت مالت، نوع سیمان، نسبت آب به سیمان مالت. 
مصرف معمول این افزودنی بین  2 تا 10 درصد وزنی مواد سیمانی می باشد. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمی   240 بشکه  یا  کیلوگرمی   22 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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Plastit® R
كندگیر كننده

افزودنی های بتن
کنترل کننده های زمان گیرش بتن و مالت

در هواي گرم مي  ریزي  بتن  دیرگیر کننده جهت  افزودني  R یک  پالستیت 
باشد. پالستیت R با کاهش سرعت هیدراتاسیون سیمان، گیرش اولیه و ثانویه 
بتن را تنظیم مي کند. مکانیسم اثر این محصول به این شکل است که این مواد 
به سطح ذرات سیمان چسبیده و سرعت رسیدن آب به این ذرات و به تبع آن 

واکنش هیدراتاسیون سیمان را کند مي کنند. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع بی رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/12 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

حدود 5- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایي بتن

- افزایش استحکام نهایي بتن
- کاهش گرماي هیدراتاسیون بتن

- کاهش خوردگي میلگرد

• موارد کاربرد
- انواع بتن ریزي در هواي گرم

- بتن ریزي هاي حجیم
- بتن هاي با عیار سیمان باال

- انتقال بتن آماده در مسافت هاي طوالني
) RCC ( و بتن  غلطکی ) RCCP ( کنترل گیرش رویه های بتن غلطکی -

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/4 تا 1/2 لیتر به ازاي هر صد کیلوگرم مواد 
سرباره  سیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني ، 
عیار  ریزي،  بتن  زمان  در  هوا  دماي  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS(
سیمان بتن، ضخامت و حجم بتن شاخص هاي اصلي در میزان مصرف افزودني 
با در نظر داشتن شاخص هاي فوق،  این محصول  بهینه  فوق مي باشد. مقدار 
در  محصول  این  استفاده  میشود.  تعیین  آزمایش  با  و  و خطا  روش سعي  به 
تعیین شده،  از حد  باالتر  مقادیر  در  و  مي باشد  پذیر  امکان  دیگر  گستره هاي 
همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  گردد. جهت  تشدید  مي تواند  گیرش  تاخیر 
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی 

فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه: 
توصیه مي شود جهت بتن ریزي در هواي گرم به آئین نامه هاي مربوطه که در 

انتهاي این کاتالوگ آورده شده است، توجه گردد.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.

توجه: 
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.
- اضافه کردن محصول فوق به بتن کمي قبل از بتن ریزي صورت گیرد.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه: 
زیر  را  به سرعت چشم  پاشیده شود،  افزودني داخل چشم  این  - درصورتیکه 
به  بیشتر  براي اطمینان  و  به مدت 15 دقیقه شستشو شود  جریان آب تمیز 

پزشک مراجعه شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده حداقل به مدت 15 دقیقه در 

آب تمیز شستشو دهید و در صورت ایجاد حساسیت به پزشک مراجعه گردد.
این ماده خورده شود، سریع به پزشک مراجعه نمائید. باال  - چنانچه اشتباهاً 

آوردن این ماده پس از خوردن توصیه نمي شود.
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Plastit® WP
آب بند كننده داخلي پودري

افزودنی های بتن
آب بندکننده های حجمی بتن

میباشد.   )Internal( داخلي  نوع  از  بتن  کننده  بند  آب  یک   WP پالستیت 
این محصول داراي ساختار شیمیایي آلي هیدروفوب داشته که پس از سخت 
شدن بتن در کانال هاي موئینه بتن مستقر شده و مانع از جریان آب داخل این 

کانال  ها مي شود. این افزودني با استاندارد ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر سفید رنگ حالت فیزیکی

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
- آب بندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن

- رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن 
- بدون تاثیر در مقاومت فشاری بتن 

جهت  سطحی  صدمه  صورت  در  پوششی،  و  سطحی  بندی  آب  برخالف   -
آب بندی مشکلی پیش نمی آید 

- جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن 
- کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیط های خورنده 

• موارد کاربرد
- آب بندی بتن های سازه اي و پیش ساخته

- اندودهاي ماسه و سیمان
- آب بندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانه ها، دیوارهای 

حائل و سایر سازه های در تماس با آب 
- آب بندی مالت های پایه سیمانی 

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 1 تا 3 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرمی 
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. استفاده کمتر این محصول از محدوده 
آن  اندازه  از  بیش  مصرف  و  میشود  محصول  این  کارایي  کاهش  باعث  فوق، 
باعث کاهش گیرش بتن مي شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

توجه:
- اصالح طرح اختالط جهت دستیابی به آب بندی مناسب ضروری می باشد. 

- استفاده از این مواد در کنار مواد کاهنده آب توصیه می شود. 
- حداقل عیار سیمان در بتن پایه باید 300 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

• روش استفاده
مقدار افزودني محاسبه شده با شن و ماسه و سیمان کاماًل مخلوط شده و سپس 
آب بتن به آن اضافه گردد. از آنجا که این محصول آبگریز و سبک مي باشد، 

اختالط این محصول باید کامل صورت گیرد تا آب بندي کامل گردد.
عمل آوري بتن هاي آب بند شده با این محصول همانند دیگر سازه هاي بتني 

بوده و با استفاده از مواد عمل آورنده capcure قابل عمل آوري مي باشد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه 5 و 20 کیلوگرمی بسته بندي مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
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Plastit® WPL
آب بند كننده داخلي مایع

افزودنی های بتن
آب بندکننده های حجمی بتن

پالستیت WPL  یک آب بند کننده بتن از نوع داخلي )Internal( مي باشد. 
پس  و  بوده  آلي  ساختار  داراي  که  بوده  امولسیوني  رزین  یک  محصول  این 
این رزین در کانال هاي موئینه جهت گیري کرده  از گیرش بتن مولکول هاي 
 ISIRI 2930 استاندارد  با  افزودني  این  مي شود.  آنها  شدن  مسدود  باعث  و 

مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سفید رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/03 در 20 درجه سانتیگراد دانسیته

در محدوده استاندارد مقدار کلر

• خواص و اثرات
- آب بندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن

- رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن 
- بدون تاثیر در مقاومت فشاری بتن 

جهت  سطحی  صدمه  صورت  در  پوششی،  و  سطحی  بندی  آب  برخالف   -
آب بندی مشکلی پیش نمی آید 

- جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن 
- کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیط های خورنده 

• موارد کاربرد
- آب بندی بتن های سازه اي و پیش ساخته

- اندودهاي ماسه و سیمان
- آب بندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانه ها، دیوارهای 

حائل و سایر سازه های در تماس با آب 
- آب بندی مالت های پایه سیمانی

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 1 تا 3 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلو مواد 
سرباره  سیمان   )PFA( بادي  خاکستر   )PC( پرتلند  سیمان  ،شامل  سیماني 
)GGBFS( و میکروسیلیس میباشد. استفاده کمتر این محصول از محدوده 
فوق، باعث کاهش کارایي این محصول شده و مصرف بیش از اندازه آن باعث 
سایر  همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  جهت  میشود.  بتن  گیرش  کاهش 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

توجه:
- اصالح طرح اختالط جهت دستیابی به آب بندی مناسب ضروری می باشد. 

- استفاده از این مواد در کنار مواد کاهنده آب توصیه می شود. 
- حداقل عیار سیمان در بتن پایه باید 300 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

- به مقدار افزودني استفاده شده از آب اختالط بتن کسر گردد.
- این محصول نباید به همراه محصوالت ذیل استفاده  گردد:

Plastit CL و plastit NCL ، Plastit SPL1 ، plastit LA

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.
عمل آوري بتن هاي آب بند شده با این محصول همانند دیگر سازه هاي بتني 

بوده و با استفاده از مواد عمل آورنده capcure قابل عمل آوري مي باشد.

• نحوه بسته بندي
بسته بندي  کیلوگرمی    200 بشکه  و  کیلوگرمی   20 گالن  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  میتواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.

- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
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Plastit® AL212
روان كننده و آب بند كننده بتن

افزودنی های بتن
آب بندکننده های حجمی بتن

پالستیت AL212 یک روان کننده و آب بند کننده بتن بر پایه ترکیبی لیگنو 
سولفونات و رزین  آکریلیک است که مناسب بتن هاي با نسبت آب به سیمان 
افزایش روانی بتن باعث  بر  AL212 عالوه  از 0/45 مي باشد. پالستیت  باالتر 

کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن یا مالت می گردد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای رنگ   حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/03± 1/10 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از %2 افزایش درصد هوا

• خواص و اثرات
- آب بندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن

- رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن
- کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیط های خورنده

- افزایش رواني و کارپذیري بتن 
- کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایي بتن 

جهت  سطحی  صدمه  صورت  در  پوششی،  و  سطحی  بندی  آب  برخالف   -
آب بندی مشکلی پیش نمی آید

- جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن
- بهبود زمان کارایی بتن
- بهبود پمپ پذیری بتن

- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن 
- کاهش ترك های حاصل از جمع شدگی و خزش بتن

- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن 

• موارد کاربرد
- آب بندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، تصفیه خانه ها، دیوارهای 

حائل و سایر سازه های در تماس با آب
- آب بندی اندودها و مالت های پایه سیمانی 

• محدوده مصرف 
محدوده مصرف این محصول بین 0/8 تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
سیمان   ،)PFA( بادي  خاکستر   ،)PC( پرتلند  سیمان  شامل  سیماني،  مواد 

به  محصول  این  بهینه  مقدار  مي باشد.  میکروسیلیس  و   )GGBFS( سرباره 
روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث 
دیرگیر شدن بتن مي شود که این حالت براي سیمان هاي ضد سولفات )تیپ 
5( شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو 

با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.    

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد. 

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود. 

- بهتر است به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.  
- این محصول نباید در کنار محصول Plastit WPL استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   240 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود. 

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده استاندارد تا 12 ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. 

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  درصورتیکه   -  

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.
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• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

55 به mm( 45( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 فیروزکوه

افزودنی های بتن
آب بندکننده های حجمی بتن

Plastit® AL212

Plastit AL212

 Kg per 100 kg
cement

W/C ratio
 Air content

 in fresh
concrete (%)

 Slump
(cm)

 Water penetration
 depth (mm)

(BS EN 12390-8)

Time (day)

3 7 28

Compressive strength (MPa)

0

0.8

1.5

0.45

0.45

0.45

1.9

1.7

1.8

5.5

18

21

2.8

1.7

1.4

22.5

22.8

23.4

30.3

31.6

31.4

35.5

35.1

37.3
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پالستیت AEA یک افزودني هوازا بوده که جهت ایجاد حباب هاي هوا در بتن 
در  ریز  بسیار  ایجاد حباب هاي  مکانیسم  با   AEA پالستیت  استفاده مي شود. 
ساختار بتن سخت شده، باعث مي شود مقاومت بتن در برابر عوامل فرساینده 
بتن افزایش یافته و لذا بتن با دوام تري ایجاد مي شود. حباب هاي ایجاد شده 
در بتن، فضایي جهت انواع انبساط هایي که مي تواند در بتن ایجاد شود فراهم 
این  عمده  مي شود.  انبساط ها  این  اثر  در  بتن  تنش  کاهش  باعث  که  مي کند 

انبساط ها ناشي از یخ زدگي آب و تبلور نمک مي باشد. 
این افزودني با استانداردهاي ASTM C260 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه اي رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/03 در 20 درجه سانتیگراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

در محدوده مصرف از 2 تا %6 افزایش درصد هوا

حدود 2- درجه سانتیگراد دمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش دوام بتن در برابر سیکل ذوب و انجماد 

- افزایش مقاومت در برابر تبلور نمک های یخ زدای جاده ها
- افزایش چسبندگی بتن و کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها 

- سطح بتن متراکم، یکدست و فشرده ای را فراهم می آورد
- پایداری باالی حباب های هوای تولید شده 

- ایجاد حباب های هوا یکنواخت در بتن 
- ایجاد روانی 

- کاهش استحکام نهایي بتن در اثر کاهش تراکم بتن

• موارد کاربرد
- سازه های بتنی در معرض سیکل ذوب و انجماد 

- ساخت قطعات پیش ساخته مورد مصرف در راه ها
- راه های بتنی ) روسازی های بتنی ( 

- عرشه پل و باند فرودگاه 

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/1 تا 0/4 کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم 
مواد سیماني، شامل سیمان پرتلند )PC( خاکستر بادي )PFA( سیمان سرباره 
)GGBFS( و میکروسیلیس مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي 

و خطا و با آزمایش تعیین مي شود. استفاده بیش از حد این محصول استحکام 
سایر  همراه  به  افزودنی  این  از  استفاده  جهت  مي دهد.  کاهش  شدیداً  را  بتن 
محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی 

ما تماس حاصل کنید.

توجه:
از آنجا که مواد هوازا باعث کاهش استحکام بتن مي شود، حتماً باید مطالعات 
استحکام  افت  این  جبران  منظور  به  بتن  اختالط  طرح  تغییرات  جهت  الزم 
صورت پذیرد. هر یک درصد هوای اضافه در بتن حدودا 4 تا 5 درصد مقاومت 

فشاری را کاهش می دهد.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  محاسبه شده  افزودنی  میزان  بتن،  هنگام ساخت  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
از اختالط کامل، عمل بتن  می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس 

ریزی آغاز گردد.

توجه:
- افزودني فوق، مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

- به میزان افزودني مصرفي، از آب اختالط بتن کم شود.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این  با  کار  هنگام  در  ولي  نمي باشد.  خطرناك  مواد  دسته  جزء  محصول  این 

محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
زیر  را  به سرعت چشم  پاشیده شود،  افزودني داخل چشم  این  - درصورتیکه 

جریان آب تمیز به مدت 5 دقیقه شستشو شود.
این ماده خورده شود، با خوردن یک لیوان شیر و مراجعه  - چنانچه اشتباهاً 
سریع به پزشک اقدام نمائید. باال آوردن این ماده پس از خوردن توصیه نمي شود.

Plastit® AEA
حباب هوا ساز

افزودنی های بتن
هوازای بتن
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Plastit® AEA

افزودنی های بتن
هوازای بتن

• نتایج آزمایشگاهی

نسبت ماسه به شن )%(نوع شننوع ماسهعیار سیماننوع سیمان

60 به mm( 40( 19-9/5 متوساك )mm( 8-0 متوساك350تیپ 2 ساوه

Plastit AEA

Kg per 100 kg cement
W/C ratio  Air content in

fresh concrete (%) Slump (cm)

Time (day)

3 7 28

 Compressive strength
(MPa)

0

0.4

0.45

0.45

1.5

5.4

7

13

14.3

16.1

23.8

23.3

32.1

31.0
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Plastit® F190
فوم شیمیایی بتن سبک

افزودنی های بتن
هوازای بتن

پالستیت F190 فوم شیمیایی جهت تولید بتن سبک )فوم بتن( می باشد. این 
فوم شیمیایی با ایجاد کف زیاد در بتن یا مالت سیمان، باعث افزایش حجم آن 
می گردد و این مخلوط بدست آمده دارای وزن بسیار سبکتری از بتن یا مالت 
معمولی می باشد که برای کف سازی های سبک، شیب بندی ها و تولید قطعات 

سبک )CLC( استفاده می گردد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع  بی رنگ یا کمی متمایل به زرد    حالت فیزیکی 

gr/cm3 0/02±1/04 در 20 درجه سانتی گراد جرم حجمي

در محدوده استاندارد مقدار کلر

7 ±0/5 pH

• خواص و اثرات
- ایجاد یک فوم پایدار

- عایق در مقابل گرما، سرما و صدا
- افزایش مقاومت بتن و مالت در برابر آتش سوزی

- افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و یخ
- کاهش نفوذپذیری بتن و بهبود آب بندی آن

- عدم ایجاد تاثیرات منفی و محیط زیست و سالمت کارکنان
- کاهش ترك هاي جمع شدگی سطحی بتن

- قابل استفاده همزمان با کاهنده های آب بتن
- دارای pH خنثی و عدم تاثیر منفی بر ماشین آالت تولیدی فوم بتن 

• موارد کاربرد
- انواع کفسازی های سبک و شیب بندی بام ها

 )CLC( تولید بلوك ها و قطعات سبک بتن سبک -

• محدوده مصرف 
محدوده مصرف این محصول بین 0/5 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب بتن 
سبک یا فوم بتن مي باشد. مقدار بهینه این محصول به روش سعي و خطا و با 
آزمایش تعیین می شود. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت 

کپکو با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.     

• روش استفاده
در فوم ژنراتور، فوم شیمیایی بتن سبک را با بخشی از آب بتن مخلوط نموده و 

فوم حاصله را به مخلوطی که با باقی آب ساخته شده اضافه کنید.

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلوگرمي   200 بشکه  یا  کیلوگرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.  

• شرایط نگهداري
این محصول در بسته های باز نشده استاندارد تا 6 ماه قابل نگهداری است.

موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  می تواند 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  درصورتیکه   -  

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود. 
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Plastit® VMA
قوام دهنده

افزودنی های بتن
قوام دهنده های بتن

پالستیت VMA افزودنی آماده مصرفی است که برای افزایش ویسکوزیته بتن 
به کار می رود. با استفاده از این محصول آب انداختگی کنترل شده و بنابراین 
مقاومت بتن دربرابر جداشدگی افزایش می یابد و نهایتاً بتن ریزی را تسهیل 

می کند. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع بی رنگ حالت فیزیکی

gr/cm3 0/02±1/01 در 25 درجه سانتی گراد جرم حجمي

  6 ≥  pH

در محدوده استاندارد مقدار یون کلرید

• خواص و اثرات
- افزایش ویسکوزیته بتن

- افزایش پایداری در طول حمل و نقل بتن و بتن ریزی
- کاهش جداشدگی حتی برای مخلوط با روانی زیاد

- کاهش آب انداختگی بتن
- بهبود قابلیت پمپاژ

• موارد کاربرد
- تولید بتن خودتراکم

- ساخت دوغاب پشت سگمنت ها 
- تولید بتن های سبک با قوام باال

- پمپ بتن در مسافت طوالنی

• محدوده مصرف
مقدار مصرف معمول، 0/4 الی 1/5 درصد وزن سیمان می باشد. مقدار بهینه 
مصرف با آزمایش بدست می آید. بر اساس نوع بتن و شرایط خاص کارگاهی 
ممکن است خارج از محدوده مذکور مورد استفاده قرار گیرد. جهت استفاده 
از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه 

پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  شده  محاسبه  افزودنی  میزان  بتن  ساخت  هنگام  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
می تواد به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل عمل بتن ریزی 

آغاز گردد. 

• نحوه بسته بندي
عرضه  کیلو گرمي   200 بشکه  یا  کیلو گرمي   20 گالن هاي  در  فوق  محصول 

مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  تواند  مي 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با حداقل به مدت 15 دقیقه 

در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

به پزشک  در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً 
مراجعه شود.
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Plastit® AW450
)Anti Washout( ضد شسته شدگی

افزودنی های بتن
قوام دهنده های بتن

ریزدانه ها  و  سیمان  شدن  شسته  برابر  در  بتن  مقاومت   AW450 پالستیت 
در هنگام بتن ریزی در آب را افزایش می دهد. این افزودنی حاوی فوق روان 
کننده نیز می باشد که موجب افزایش اسالمپ و بهبود کارپذیری می گردد. این 
نشان  نتایج  است.  کنترل شده   CRD-C661-06 استاندارد  مطابق  محصول 

دهنده کاهش شسته شدگی در حد مطلوب استاندارد می  باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع زرد کم رنگحالت فیزیکی

 gr/cm3 0/02±1/02 وزن مخصوص

در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 3% افزایش درصد هوا

در محدوده استانداردکلر

• خواص و اثرات
- کاهش شسته شدگی سیمان و ریزدانه ها در بتن ریزی زیر آب 

- کاهش جداشدگی حتی در بتن  های با روانی زیاد 
- کاهش آب انداختگی بتن 

- افزایش روانی اولیه بتن
- فاقد یون کلر بوده و مناسب جهت بتن های مسلح و پیش تنیده می باشد. 

• موارد کاربرد
- بتن ریزی در زیر آب دریا و زیر سطح آب زیرزمینی

• محدوده مصرف
محدوده مصرف این محصول بین 0/7 الی 1/5 درصد وزن سیمان می باشد. 

همچنین برای بتن ریزی در آب، فصل 8 آئین نامه ACI 304R توصیه می کند 
که : 

- عیار مواد سیمانی حداقل kg/m3 356 می باشد.
- تقریباً 15 درصد وزن مواد سیمانی بکار رفته، از مواد پوزوالنی استفاده شود.

- نسبت آب به سیمان کمتر از 0/45 باشد.
- مقدار هوا بیش از 5 درصد نباشد. 

- اسالمپ بین 150 الی 230 میلی متر انتخاب شود.
برای بتن ریزی در آب معموالً اسالمپ 150 الی 230 میلی متر در نظر گرفته 
می شود. پالستیت AW450 به دلیل خاصیت روان کنندگی، اسالمپ اولیه را 
برای بتن های با نسبت آب به سیمان 0/4 الی 0/45 به محدوده مذکور می ساند. 
در صورت کـمتر بودن نسبت آب به سـیمان می بایسـت از ابر روان کننده های 
Plastit SPC10 یا Plastit SPC100  به مقدار مورد نیاز اضافه شود تا 

روانی طرح به روانی مورد نظر برسد. توصیه می شود برای افزایش روانی فقط از 
روان کننده  های مذکور استفاده شود. 

• روش استفاده
اختالط  آب  با  همراه  را  شده  محاسبه  افزودنی  میزان  بتن  ساخت  هنگام  در 
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین 
می تواد به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل عمل بتن ریزی 

آغاز گردد. 

توجه:
- این محصول را با فوق روان کننده های پایه نفتالنی استفاده نکنید.

- زمان حفظ اسالمپ نصف می شود بنابراین توصیه می شود در صورت استفاده 
از این افزودنی بتن ریزی سریعتر انجام شود.

شاهد  نمونه  به  نسبت  درصد   10 تا  است  ممکن  نمونه ها  فشاری  مقاومت   -
یابد. کاهش مقاومت در محدوده مذکور  برابر کاهش  با نسبت آب به سیمان 

براساس استاندارد CRD-C661-06 مجاز می باشد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در گالن هاي 20 کیلو گرمي یا بشکه 200 کیلو گرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه  مدت  12  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست 
پوشش  از  محصول  این  با  کار  هنگام  در  لذا  کند.  حساسیت  ایجاد  تواند  مي 

مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
افزودني روي بدن ریخته شود، سریعاً پوست آلوده با حداقل به مدت 15 دقیقه 

در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.

به پزشک  در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً 
مراجعه شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عمل آورنده ها 

	Lubriform O	....................................................	کم	ویسکوزیته	با	آلی	پایه	قالب	روغن
	Lubriform V	........................................	زیاد	ویسکوزیته	با	آلی	پایه	قالب	روغن
	Capcure O	...........................................	آلی	ترکیبات	پایه	بر	بتن	آورنده	عمل
	Capcure WS	...........................................................	آبي	پایه	بتن	آورنده	عمل

گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی
	Capgrout GP	..............................................................	شونده	منبسط	سیمانی	گروت
	Capgrout MG	.....................................	شونده	منبسط	سیمانی	ساختمانی	گروت
Capgrout HP	.................................	شدگی	جمع	فاقد	مقاومت	پر	سیمانی	گروت
Capgrout FP	............................................	دار	الیاف	شونده	منبسط	سیمانی	گروت
Capgrout EP3	...................................................	مقاومت	پر	ریزدانه	اپوکسی	گروت
Betonex	....................................	سیمانی	مالت	و	بتن	کننده	روان	و	کننده	منبسط

چسب های بتن و کاشی
Capcobond PVA	...............................................	بتن	کننده	ترمیم	و	واسط	چسب
Capcobond AR	....................................	بند	آب	بتن	کننده	ترمیم	و	واسط	چسب
Capcobond MO40	.......................................	مالت	و	بتن	بند	آب	حجمی	چسب
	Capcobond 121	.............................................................	مالت	و	بتن	حجمی	چسب
	Capcobond EP	...................................................	اپوکسی	رزین	پایه	بر	بتن	چسب
	Tilex H100	...................................................................	پودری	سرامیک	و	کاشی	چسب
	Tilex V100	.......................................................	متخلخل	سطوح	پودری	کاشی	چسب
		Tilex V2	....................	باال	بسیار	بندی	آب	و	چسبندگی	با	پودری	کاشی	چسب
	Tilex P3	..............................................................................	خمیری	کاشی	و	سنگ	چسب
	Tilex P10	...........................................................................	آب	ضد	خمیری	کاشی	چسب
	Tilex G5	......................................................................................................	بندکشی	ویژه	پودر

ترمیم کننده های سطحی بتن
	Softcoat	.................................................................................................	سطحي	کننده	ترمیم
Softcoat RP	............................................	))کاسماتیک	ویژه	سطحی	کننده	ترمیم
Softcoat AP	.................................................	جزئی	دو	بند	آب	سطحی	کننده	ترمیم
	Watercut	..................................................................................	بتني	سطوح	نشتي	گیر	آني

آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها
	Resincoat	...............	بتنی	و	سیماني	سطوح	جزئی	دو	پلیمری	بند	آب	پوشش
	Resincoat T11	................................................................	ویژه	پلیمری	بند	آب	پوشش
	Powdercoat	.........................	بتن	سطح	بند	آب	کننده	کریستال	و	نفوذگر	پودر
	Silcoat W	.........................................................	آب	پایه	سیلیکونی	نفوذی	نما	محافظ
	Silcoat S	......................................................	حالل	پایه	سیلیکونی	نفوذی	نما	محافظ
	Silcoat CS590	...........................................	آکریلیک	-	سیلیکون	نما	تنفسی	الک
	Bitucoat EM12	......................................................	آب	پایه	قیری	امولسیون	پوشش
Capflex C	..........................................................................	اجرا	سرد	قیری	پایه	ماستیک
Capflex H	...........................................................................	اجرا	گرم	قیری	پایه	ماستیک

مصالح کف سازی
	Densicoat	...............................................................................	مایع	سطحی	کننده	سخت
	Topco ..............................	)پاش	دست	سخت	)بتن	سیمانی	پایه	صنعتی	کفپوش

الیاف بتن
	Fibercap 12	............................................................................................	پروپیلن	پلی	الیاف

تمیزکننده های مصالح ساختمانی و ابزار آالت
	Betonyse	...............................................	بتني	آلودگي	از	قالب	و	سطوح	کننده	تمیز
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Lubriform® O
روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته كم

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عمل آورنده ها

حالل  یک  در  که  بوده  آلی  و  گیاهي  روغن هاي  از  مخلوطي   O لوبریفرم 
قالب  جدایي  در  تسهیل  منظور  به  محصول  این  شده اند.  پخش  هیدروکربني 
بتن از سطح بتن مي باشد. این محصول با دو مکانیسم متفاوت این رها سازي 

را تسهیل مي کند. 
1- بطور فیزیکي: روغن هاي آلی باعث بي اثر شدن سطح قالب شده و واکنش 

پذیري با بتن را به حداقل مي رساند.
2- بطور شیمیایي: این محصول در سطح قالب با بتن واکنش داده و تولید 

صابون مي کند که این محصول جدایش قالب را تسهیل مي کند.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع رقیق قهوه ای روشنحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ±  0/85در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

• خواص و اثرات
- تسهیل در جدایي قالب از بتن

- ایجاد سطحي تمیز و عاري از کرم خوردگي
- بهبود در دوام سطح بتن

- افزایش عمر قالب هاي بتن
- به حداقل رساندن زمان تمیز سازي و آماده سازي مجدد قالب هاي استفاده 

شده
- مانع از خوردگي قالب هاي فلزي مي گردد

• موارد کاربرد
- رهاسازي قالب هاي فلزي، چوبی و ...

- قالب هاي سگمنت بتني
- قطعات بتنی که در شرایط عمل آوری در اتاق بخار قرار می گیرند.

• محدوده مصرف
1 لیتر از محصول فوق بین 10 تا 30 متر مربع سطح قالب را پوشش مي دهد.

• روش مصرف
قالب هاي مورد مصرف چه نو و چه مستعمل، قبل از آماده سازي باید از گرد 
و خاك، بتن و روغن کاماًل پاك گردند. تمیز بودن قالب اثربخشي روغن را باال 
مي گردد  پیشنهاد  مي دهد.  نشان  ایده ال  در حد  را  گفته شده  و خواص  برده 
براي  شود.  پوشش  اورتاني  پلي  رنگ  توسط  باالتر،  عمر  براي  قالب ها  سطح 
شستشوي قالب ها از بتن به جا مانده، از محصول بتونیز کپکو استفاده گردد. 

پس از تمیز کاري سطح قالب با روش هاي مناسب با لوبریفرم O پوشش شود. 
استفاده از قلم موي

بهتر  اسپري  روش  که  مي باشد  پیشنهادي  روش هاي  اسپیري  و  اسفنج  رنگ، 
مي باشد. پوشش ایجاد شده تا حد امکان باید نازك باشد و ایجاد پوشش ضخیم 
از روغن، عالوه بر غیر اقتصادي بودن مي تواند دوام سطح نهایي کار را کاهش 
دهد. پس از استفاده از قالب و باز کردن آن، باید سریعاً سطح قالب تمیز کاري 

شود.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 20 لیتري و بشکه 210 لیتري عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
1- محصول فوق مي تواند بر روي بدن ایجاد حساسیت نماید.

ایمني رعایت  باید موارد  انبار آن و حین مصرف  بوده و اطراف  2- آتش گیر 
گردد.

توجه:
- درصورتي که این ماده با پوست تماس حاصل کرد با کرم مخصوص آن سطح 
را پاك کرده تا اثري از رزین روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو 

صورت پذیرد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
- در صورتیکه این ماده بر روي لباس ریخت سریعاً لباس با مواد شوینده شسته 

شود.
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Lubriform® V
روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عمل آورنده ها

حالل  یک  در  که  بوده  آلی  و  گیاهي  روغن هاي  از  مخلوطي   V لوبریفرم 
قالب  جدایي  در  تسهیل  منظور  به  محصول  این  شده اند.  پخش  هیدروکربني 
بتن از سطح بتن مي باشد. این محصول با دو مکانیسم متفاوت این رها سازي 

را تسهیل مي کند. 
1- بطور فیزیکي: روغن هاي آلی باعث بي اثر شدن سطح قالب شده و واکنش 

پذیري با بتن را به حداقل مي رساند.
2- بطور شیمیایي: این محصول در سطح قالب با بتن واکنش داده و تولید 

صابون مي کند که این محصول جدایش قالب را تسهیل مي کند.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ قهوه ای روشنحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ±  0/85در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

• خواص و اثرات
- تسهیل در جدایي قالب از بتن

- ایجاد سطحي تمیز و عاري از کرم خوردگي
- بهبود در دوام سطح بتن

- افزایش عمر قالب هاي بتن
- به حداقل رساندن زمان تمیز سازي و آماده سازي مجدد قالب هاي استفاده 

شده
- مانع از خوردگي قالب هاي فلزي مي گردد

• موارد کاربرد
- رهاسازي قالب هاي فلزي، چوبی و ...

- قالب هاي سگمنت بتني

• محدوده مصرف
1 لیتر از محصول فوق بین 10 تا 30 متر مربع سطح قالب را پوشش مي دهد.

• روش مصرف
قالب هاي مورد مصرف چه نو و چه مستعمل، قبل از آماده سازي باید از گرد 
و خاك، بتن و روغن کاماًل پاك گردند. تمیز بودن قالب اثربخشي روغن را باال 
مي گردد  پیشنهاد  مي دهد.  نشان  ایده ال  در حد  را  گفته شده  و خواص  برده 
براي  شود.  پوشش  اورتاني  پلي  رنگ  توسط  باالتر،  عمر  براي  قالب ها  سطح 
شستشوي قالب ها از بتن به جا مانده، از محصول بتونیز کپکو استفاده گردد. 
پس از تمیز کاري سطح قالب با روش هاي مناسب با لوبریفرم V پوشیده شود. 

این محصول قابل اسپری کردن نیست و با قلم مو قابل اجراست. پوشش ایجاد 
شده تا حد امکان باید نازك باشد و ایجاد پوشش ضخیم از روغن، عالوه بر غیر 
اقتصادي بودن مي تواند دوام سطح نهایي کار را کاهش دهد. پس از استفاده از 

قالب و باز کردن آن، باید سریعاً سطح قالب تمیز کاري شود. 

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 20 لیتري و بشکه 210 لیتري عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
1- محصول فوق مي تواند بر روي بدن ایجاد حساسیت نماید.

ایمني رعایت  باید موارد  انبار آن و حین مصرف  بوده و اطراف  2- آتش گیر 
گردد.

توجه:
- درصورتي که این ماده با پوست تماس حاصل کرد با کرم مخصوص آن سطح 
را پاك کرده تا اثري از رزین روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو 

صورت پذیرد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
- در صورتیکه این ماده بر روي لباس ریخت سریعاً لباس با مواد شوینده شسته 

شود.
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Capcure® O
عمل آورنده بتن بر پایه تركیبات آلی

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عمل آورنده ها

کپکیور O محلول یک رزین در حالل هیدروکربني بوده که به منظور حفظ 
بتن در سنین  استفاده مي گردد. تبخیر سطحي  بتن  اولیه  بتن در سنین  آب 
اولیه باعث تضعیف فرآیند هیدراتاسیون بتن شده که این پدیده، باعث کاهش 
استحکام نهایي بتن،کاهش دوام بتن و ایجاد ترك هاي سطحي حاصل از انقباض 
بتن مي گردد. براي جلوگیري از این پدیده عمل آوري بتن یا کیورینگ صورت 
مي گیرد تا واکنش هیدراتاسیون کامل گردد. مکانیسم عمل این محصول به این 
شکل مي باشد که با ایجاد یک فیلم پیوسته پلیمري ضد آب روي سطح بتن، 
مانع از تبخیر آب از داخل بتن به بیرون مي گردد. این محصول با استانداردهای 

ASTM C309 و ISIRI 8288 و ASTM C1569 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع کهربایيحالت فیزیکی

gr/cm3 0/05 ±  0/85در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- جلوگیري از تبخیر سریع و زود هنگام آب بتن

- عدم نیاز به آب پاشي و مرطوب نگهداشتن بتن
- حفظ رطوبت و حرارت الزم براي تداوم هیدراتاسیون

- جلوگیري از انقباض ناشي از خشک شدن سریع بتن و ایجاد ترك هاي حاصل 
از آن

- فاقد اثر منفي بر روي سطح و رنگ بتن
- جلوگیري از پوسته شدن سطحي بتن

- افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد
- صرفه جویي در وقت و نیروي انساني

• موارد کاربرد
- کلیه سطوح بتني بخصوص در مناطق گرمسیر

• محدوده مصرف
1 لیتر به ازاي 4 الي 7 متر مربع براي محیط هاي گرم و وزش هاي باد زیاد، 
مقدار مصرف باید باالتر باشد. استفاده خارج از این محدوده نیز ممکن است اگر 
چه استفاده کمتر از این محدوده مي تواند خطر کاهش بازده الزم را داشته و 

هیدراتاسیون را ناقص گرداند.

• روش مصرف
محصول فوق پس از اینکه بتن تازه از قالب خارج مي شود به روش اسپري روي 

سطح بتن پاشیده مي شود. در مواردیکه آب انداختگي پایان عملیات اجرائي بتن 
هنوز بر روي بتن موجود است منتظر مي مانیم تا آب این سطح خشک گردد و 
به محض اینکه آب تمام شد عملیات پاشش کپکیور O صورت مي پذیرد. نازل 
اسپري در فاصله نیم متري سطح بتن واقع شده و بصورت رفت و برگشتي بر 
روي بتن اسپري صورت پذیرد تا فیلم یکنواختي تشکیل گردد. آب پاشي، تردد 
و عملیات مکانیکي بر روي سطح فوق تا زماني که فیلم حاصل محکم نشده 

است، صورت نگیرد. 
- پس از اتمام دوره عمل آوري، محصول فوق باید از سطح بتن پاك گردد تا 
عملیات نهایي سطحي مثل رنگ آمیزي بهتر صورت پذیرد. این کار با روش هاي 
با  کاري  تمیز  و سند بالست روش هاي  واتر جت  باید صورت گیرد.  مکانیکي 
کیفیت باال مي باشد اگر چه در سازه هاي کوچک ابعاد مي توان سمباده زني کرد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 20 لیتري و بشکه 210 لیتري عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
- از تماس پوست و برخورد با چشم این محصول به روش مناسب جلوگیري 
شود. محوطه اجرایي با روش مناسب تهویه هوا گردد. استفاده از دستکش و 

عینک مناسب توصیه مي شود. 
- این ماده آتشگیر بوده و در نزدیکي این ماده نباید آتش روشن کرد.

- در حین اجراي کار از کشیدن سیگار در نزدیکي فرد و یا عملیات جوشکاري 
جلوگیري شود.

توجه:
- درصورتیکه این ماده با پوست تماس حاصل کرد با کرم مخصوص آن سطح 
را پاك کرده تا اثري از رزین روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو 

صورت پذیرد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
پزشک  به  باید  سریعاً  و  شود  آورده  باال  نباید  ماده  این  بلعیدن  صورت  در   -

مراجعه گردد.
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Capcure® WS
عمل آورنده بتن پایه آبي

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عمل آورنده ها

کپکیور WS محلولي از نمک هاي سیلیکاتي داخل آب بوده که به منظور حفظ 
آب بتن تازه بر روي سطح بتن استفاده شده و با نفوذ به سطح بتن تازه، در 
واکنش هیدراتاسیون سیمان وارد شده و ایجاد کریستال سخت مقاوم در برابر 
نفوذ آب مي کند. این محصول مطابق با استاندارد ASTM C156 قابل ارزیابی 

می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ زرد رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/05 ± 1/4 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- محلول در آب

- ایجاد سختي سطح بتن
- تضمین استحکام نهایي بتن

- فاقد اثر منفي بر روي سطح بتن
- فاقد اثر آتشزایي

• موارد کاربرد
- انواع سازه هاي بتني و سطوح سیماني

- مناسب عمل آوري سطوح ترمیم شده بتني
- مناسب جهت محیط هاي گرمسیري

• محدوده مصرف
1- یک لیتر از محصول فوق با 1 لیتر آب مخلوط مي گردد.

داده  پوشش  مربع  متر  الي 7   4 روي  بر  رقیق شده  از محصول  لیتر  2- یک 
مي شود.

• روش مصرف
محیط،  معرض  در  تازه  بتن  قرارگیري  و  بتن  قالب هاي  کردن  باز  محض  به 
محصول رقیق شده به روش مناسب بر روي سطح پوشش داده مي شود. چنانچه 
به هر دلیل در این کار تعلل صورت گرفت و سطح کار خشک شد، ابتدا سطح 
مورد نظر با آب خیس گردد و سپس پوشش دهي صورت پذیرید. براي سطوح 
باالي بتن که در معرض تبخیر می باشد، منتظر مي مانیم تا آب حاصل از آب 
انداختگي بتن پس از ماله کشي تبخیر شده و سپس کپکیور WS پاشیده شود.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 28 کیلوگرمی عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
ایجاد حساسیت  بدن  و  پوست  روي  بر  مي تواند  و  بوده  قلیایي  فوق  محصول 

نماید.

توجه:
با آب و صابون شستشو  تماس حاصل کرد  با پوست  ماده  این  - درصورتیکه 

صورت پذیرد و سپس با کرم مناسب پوست محافظت گردد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
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Capgrout® GP
گروت سیمانی منبسط شونده

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

مواد  مناسب،  سنگدانه  سیمان،  شامل  پودري  محصول  یک   GP کپگروت 
روانساز بتن و مواد منبسط کننده می باشد. این محصول جهت پر کردن منافذ 
و فضا هایی می باشد که دسترسی به آنها غیر ممکن بوده و نیازمند استحکام 
و تراکم باال می باشد. این محصول عالوه بر خاصیت انبساط در ابتداي گیرش، 
داراي استحکام باال در تمامي سنین بوده که این خاصیت باعث مي شود تمام 

درزها و منافذ موجود با این محصول پر شود.
این محصول با استانداردهاي ASTM C1107 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 2جرم حجمی پودر خشک

gr/cm3 0/02± 2/3 جرم حجمی مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- تراکم و دوام باال و نفوذ پذیري پایین

داراي خاصیت انبساط قبل از گیرش اولیه:
- شروع انبساط: 15 دقیقه پس از تولید

- پایان انبساط: 2 ساعت پس از تولید
- میزان انبساط: 2% تا %4

داراي استحکام باال در تمامي سنین:
مقادیر زیر در نسبت آب به پودر 0/12 مي باشد.

 25MPa :استحکام فشاري 1 روزه -
60MPa :استحکام فشاري 28 روزه -

• موارد کاربرد
- پر کردن زیر صفحه ستون ها

- جهت انواع سیستم های انکرینگ و مهارها
- پر کردن فضاي بین فونداسیون و صفحات استقرار ماشین آالت صنعتي

• روش استفاده
- سطوح، درزها و چاله هایي که قصد گروت ریزي داریم از هر گونه آلودگي و 
گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. سطوح قبل از گروت ریزی با آب اشباع 

شود.
- صفحات ستون و دیگر مصالح فلزي کاماًل از لکه هاي چربي و روغن پاك گردد.

- در یک میکسر مناسب، بر اساس حجم گروت مورد نیاز مقدار مناسب آب را 
محاسبه کرده و مي ریزیم. مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نیاز گروت از 
10 تا 13 درصد وزن گروت مي باشد. باید توجه شود این رواني بسته به شرایط 

مي یابد،  افزایش  رواني  آب  باالتر  محدوده هاي  در  و  مي گردد  تعیین  اجرائي 
اگرچه استحکام کاهش مي یابد. لذا میزان آب مناسب بر اساس شرایط اجرائي 
با سعي و خطا بهینه گردد. پودر گروت همزمان با اختالط، به تدریج به میکسر 
اضافه شده و نهایتاً طي زمان 5 دقیقه این کار کامل گردد. اختالط در حداقل 

زماني صورت پذیرد که مالت کاماًل همگن و یکنواختي حاصل مي گردد 
سانتی گراد  درجه   20 دمای  در  ریزی  گروت  زمان  ریزي:  گروت  عملیات 
بهترین کیفیت  تا  پذیرد  انجام  باید  با آب  اختالط  از  حداکثر 15 دقیقه پس 
براي  این مخلوط  یابد.  باید کاهش  باالتر  برای دمای  زمان  این  حاصل گردد. 
درزهاي حداکثر تا 10 سانتیمتر مي باشد و براي درزهاي با ضخامت بیشتر مي 
توان از ماسه شسته خشک و تمیز با دانه بندي تا 10 میلیمتر نیز استفاده کرد 
که در نهایت مي توان  به میزان 1 : 1 با گروت فوق مخلوط کرد. این کار به 
منظور کاهش حرارت هیدراتاسیون سیمان در ضخامت هاي باال صورت مي گیرد. 
خواص این گروت بسته به میزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي 
خواهد بود. جریان پیوسته گروت ریزي بسیار مهم مي باشد و لذا میزان گروت 
آماده شده با حجم گروت ریزي باید متناسب باشد. گروت ریزي ترجیحاً باید 
از یک طرف درز انجام شود تا هیچگونه هوایي داخل درز محبوس نشود. براي 

فضاهایي که حجم گروت ریزي باالست، باید گروت پمپ گردد.
عمل آوري: سطح آزاد گروت پس از گیرش اولیه حتماً باید به روش مناسب 

عمل آوري گردد تا استحکام نهایي گروت تضمین گردد.

توجه:
درجه   25 از  باالتر  دماهاي  در  و  پذیرد  صورت  پیوسته  بطور  ریزي  گروت   -

سانتیگراد، مالحظات مربوط به بتن ریزي در گرما صورت پذیرد.
- برای ضخامت کمتر از 1 سانتیمتر توصیه می شود از کپگروت FP استفاده 

گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

در صورت باز شدن کیسه گروت باید به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ایمني
کپگروت جي پي داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود 
از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول 
در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به 

پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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Capgrout® MG
گروت ساختمانی سیمانی منبسط شونده

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

مواد  مناسب،  سنگدانه  سیمان،  شامل  پودري  محصول  یک   MG کپگروت 
روانساز بتن و مواد منبسط کننده می باشد. این محصول جهت پر کردن منافذ 
و فضا هایی می باشد که دسترسی به آنها غیر ممکن بوده و نیازمند استحکام 
و تراکم باال می باشد. این محصول عالوه بر خاصیت انبساط در ابتداي گیرش، 
داراي استحکام باال در تمامي سنین بوده که این خاصیت باعث مي شود تمام 

درزها و منافذ موجود با این محصول پر شود.
این محصول با استانداردهاي ASTM C1107 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 2جرم حجمی پودر خشک

gr/cm3 0/02± 2/3 جرم حجمی مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- تراکم و دوام باال و نفوذ پذیري پایین

داراي خاصیت انبساط قبل از گیرش اولیه:
- شروع انبساط: 15 دقیقه پس از تولید

- پایان انبساط: 2 ساعت پس از تولید
- میزان انبساط: 1% تا %3

داراي استحکام باال در تمامي سنین:
45MPa :0/15 استحکام فشاري 28 روزه در نسبت آب به پودر

• موارد کاربرد
- پر کردن زیر صفحه ستون ها

- جهت انواع سیستم های انکرینگ و مهارها
- پر کردن فضاي بین فونداسیون و صفحات استقرار ماشین آالت صنعتي

• روش استفاده
- سطوح، درزها و چاله هایي که قصد گروت ریزي داریم از هر گونه آلودگي و 
گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. سطوح قبل از گروت ریزی با آب اشباع 

شود.
- صفحات ستون و دیگر مصالح فلزي کاماًل از لکه هاي چربي و روغن پاك گردد.

- در یک میکسر مناسب، بر اساس حجم گروت مورد نیاز مقدار مناسب آب را 
محاسبه کرده و مي ریزیم. مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نیاز گروت از 
13 تا 17 درصد وزن گروت مي باشد. باید توجه شود این رواني بسته به شرایط 
مي یابد،  افزایش  رواني  آب  باالتر  محدوده هاي  در  و  مي گردد  تعیین  اجرائي 

اگرچه استحکام کاهش مي یابد. لذا میزان آب مناسب بر اساس شرایط اجرائي 
با سعي و خطا بهینه گردد. پودر گروت همزمان با اختالط، به تدریج به میکسر 
اضافه شده و نهایتاً طي زمان 5 دقیقه این کار کامل گردد. اختالط در حداقل 

زماني صورت پذیرد که مالت کاماًل همگن و یکنواختي حاصل مي گردد 
سانتی گراد  درجه   20 دمای  در  ریزی  گروت  زمان  ریزي:  گروت  عملیات 
بهترین کیفیت  تا  پذیرد  انجام  باید  با آب  اختالط  از  حداکثر 15 دقیقه پس 
براي  این مخلوط  یابد.  باید کاهش  باالتر  برای دمای  زمان  این  حاصل گردد. 
درزهاي حداکثر تا 10 سانتیمتر مي باشد و براي درزهاي با ضخامت بیشتر مي 
توان از ماسه شسته خشک و تمیز با دانه بندي تا 10 میلیمتر نیز استفاده کرد 
که در نهایت مي توان  به میزان 1 : 1 با گروت فوق مخلوط کرد. این کار به 
منظور کاهش حرارت هیدراتاسیون سیمان در ضخامت هاي باال صورت مي گیرد. 
خواص این گروت بسته به میزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي 
خواهد بود. جریان پیوسته گروت ریزي بسیار مهم مي باشد و لذا میزان گروت 
آماده شده با حجم گروت ریزي باید متناسب باشد. گروت ریزي ترجیحاً باید 
از یک طرف درز انجام شود تا هیچگونه هوایي داخل درز محبوس نشود. براي 

فضاهایي که حجم گروت ریزي باالست، باید گروت پمپ گردد.
عمل آوري: سطح آزاد گروت پس از گیرش اولیه حتماً باید به روش مناسب 

عمل آوري گردد تا استحکام نهایي گروت تضمین گردد.

توجه:
درجه   25 از  باالتر  دماهاي  در  و  پذیرد  صورت  پیوسته  بطور  ریزي  گروت   -

سانتیگراد، مالحظات مربوط به بتن ریزي در گرما صورت پذیرد.
- برای ضخامت کمتر از 1 سانتیمتر توصیه می شود از کپگروت FP استفاده 

گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

در صورت باز شدن کیسه گروت باید به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ایمني
کپگروت جي پي داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود 
از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول 
در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به 

پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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Capgrout® HP
گروت سیمانی پر مقاومت فاقد جمع شدگی

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

کپگروت HP یک محصول پودري شامل سیمان، سنگدانه مناسب، مواد روانساز 
بتن و مواد منبسط کننده جهت رفع انقباض بوده و به منظور پر کردن منافذ و 
درزهاي از ضخامت 1 تا 10 سانتیمتر مورد مصرف قرار مي گیرد. این محصول 
عالوه بر خاصیت انبساط در ابتداي گیرش تا حدی که جمع شدگی را جبران 
با  محصول  این  می باشد.  سنین  تمامي  در  باال  بسیار  استحکام  داراي  کند، 

استانداردهاي ASTM C1107 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 2جرم حجمی پودر خشک

gr/cm3 0/02± 2/3 جرم حجمی مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- فاقد هر گونه انقباض، قبل از گیرش اولیه

- داراي استحکام باال در تمامي سنین
 40MPa :استحکام فشاري 1 روزه -
80MPa :استحکام فشاري 28 روزه -

- مقادیر فوق جهت نسبت آب به پودر 0/11 مي باشد.
- تراکم باال، نفوذ پذیري پایین و دوام باال

• موارد کاربرد
- پر کردن زیر صفحه ستون ها

- جهت انواع سیستم هاي انکرینگ و مهارها
- پر کردن فضاي بین فونداسیون و صفحات استقرار ماشین آالت صنعتي

• روش استفاده
- سطوح، درزها و چاله هایي که قصد گروت ریزي داریم از هر گونه آلودگي و 
گرد و غبار پاك شود. این سطوح، چنانچه سست و ضعیف باشند باید تراشیده 

شود تا به بخش محکم رسیده شود.
- حداقل 2 ساعت قبل از گروت ریزي سطوح مورد نظر باید کاماًل غرقاب شده 
و کمي قبل از گروت ریزي منافذ از آب تخلیه شود. حفرات بلت با استفاده از 

پمپ باد کاماًل تخلیه شود.
از لکه هاي چربي و روغن پاك  - صفحات ستون و دیگر مصالح فلزي کاماًل 

گردد.
- در مورد گروت ریزي زیر صفحات، تراز کردن صفحه ستون ها با استفاده از 
عرضه  کپکو  شرکت  توسط  که   shim عنوان  تحت  کار،  این  مناسب  قطعات 

مي شود، به دقت صورت پذیرد.
- قالب گیري دور گروت به شکلي صورت پذیرد تا هیچگونه نشتي از آن صورت 

نگیرد. استفاده از نوارهاي درزگیر و ماستیک در این خصوص توصیه مي شود.
- در یک میکسر مناسب، بر اساس حجم گروت مورد نیاز مقدار مناسب آب را 
محاسبه کرده و مي ریزیم. مقدار آب مناسب بسته به روانی مورد نیاز گروت از 
10 تا 12 درصد وزن گروت می باشد. پودر گروت همزمان با اختالط، به تدریج 
به میکسر اضافه شده و نهایتاً طي زمان 5 دقیقه این کار کامل گردد. اختالط در 
حداقل زماني صورت پذیرد که مالت کاماًل همگن و یکنواختي حاصل مي گردد.

سانتی گراد  درجه   20 دمای  در  ریزی  گروت  زمان  ریزي:  گروت  عملیات 
بهترین کیفیت  تا  پذیرد  انجام  باید  با آب  اختالط  از  حداکثر 15 دقیقه پس 
براي  این مخلوط  یابد.  باید کاهش  باالتر  برای دمای  زمان  این  حاصل گردد. 
بیشتر  با ضخامت  درزهاي  براي  و  مي باشد  سانتیمتر  تا 10  درزهاي حداکثر 
مي توان از ماسه شسته خشک و تمیز با دانه بندي تا 10 میلیمتر نیز استفاده 
کرد که در نهایت مي توان  به میزان 1 : 1 با گروت فوق مخلوط کرد. این کار به 
منظور کاهش حرارت هیدراتاسیون سیمان در ضخامت هاي باال صورت مي گیرد. 
خواص این گروت بسته به میزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي 
خواهد بود. جریان پیوسته گروت ریزي بسیار مهم مي باشد و لذا میزان گروت 
آماده شده با حجم گروت ریزي باید متناسب باشد. گروت ریزي ترجیحاً باید 
از یک طرف درز انجام شود تا هیچگونه هوایي داخل درز محبوس نشود. براي 

فضاهایي که حجم گروت ریزي باالست، باید گروت پمپ گردد.
عمل آوري: سطح آزاد گروت پس از گیرش اولیه حتماً باید به روش مناسب 
عمل آوري گردد تا استحکام نهایي گروت تضمین گردد. استفاده از محصول 

capcure شرکت کپکو به این منظور توصیه مي شود. 

توجه:
درجه   25 از  باالتر  دماهاي  در  و  پذیرد  صورت  پیوسته  بطور  ریزي  گروت   -

سانتیگراد، مالحظات مربوط به بتن ریزي در گرما صورت پذیرد.
- برای ضخامت کمتر از 1 سانتیمتر توصیه می شود از کپگروت FP استفاده 

گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
در  مي باشد.  نگهداري  قابل  استاندارد  انبارداري  شرایط  در  ماه   12 مدت  به 

صورت باز شدن کیسه گروت باید به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ایمني
کپگروت HP داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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Capgrout® FP
گروت سیمانی منبسط شونده الیاف دار

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

کپگروت FP  یک محصول پودري شامل سیمان، سنگدانه مناسب، مواد روانساز 
بتن، الیاف پلی پروپیلن و مواد منبسط کننده بوده و به منظور پر کردن منافذ 
و درزهاي تا ضخامت 10 سانتیمتر مورد مصرف قرار مي گیرد که باید کاماًل پر 
شده و بدون هیچگونه حفره اي باشند. این محصول عالوه بر خاصیت انبساط در 
ابتداي گیرش، داراي استحکام باال در تمامي سنین بوده که این خاصیت باعث 

مي شود تمام درزها و منافذ موجود با این محصول پر شود.
این محصول با استانداردهاي ASTM C1107 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 1/95جرم حجمی پودر خشک

gr/cm3 0/02± 2/3 جرم حجمی مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- تراکم و دوام باال و نفوذ پذیري پایین 

- کاهش ترك خوردگی سطحی در ضخامت های کم گروت ریزی 
داراي خاصیت انبساط قبل از گیرش اولیه:

- شروع انبساط: 15 دقیقه پس از تولید
- پایان انبساط: 2 ساعت پس از تولید

- میزان انبساط: 2% تا %4
داراي استحکام باال در تمامي سنین:

مقادیر زیر در نسبت آب به پودر 0/12 مي باشد.
 25MPa :استحکام فشاري 1 روزه -
60MPa :استحکام فشاري 28 روزه -

• موارد کاربرد
- پر کردن زیر صفحه ستون ها

- جهت انواع سیستم های انکرینگ و مهارها
- پر کردن فضاي بین فونداسیون و صفحات استقرار ماشین آالت صنعتي

- برای فضاهای با ضخامت کم نسبت به کپگروت GP ترجیح دارد.

• روش استفاده
- سطوح، درزها و چاله هایي که قصد گروت ریزي داریم از هر گونه آلودگي و 
گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. سطوح قبل از گروت ریزی با آب اشباع 

شود.
- صفحات ستون و دیگر مصالح فلزي کاماًل از لکه هاي چربي و روغن پاك گردد.

- در یک میکسر مناسب، بر اساس حجم گروت مورد نیاز مقدار مناسب آب را 
محاسبه کرده و مي ریزیم. مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نیاز گروت از 
10 تا 13 وزن گروت مي باشد. باید توجه شود این رواني بسته به شرایط اجرائي 
اگرچه  مي یابد،  افزایش  رواني  آب  باالتر  محدوده هاي  در  و  مي گردد  تعیین 
استحکام کاهش مي یابد. لذا میزان آب مناسب بر اساس شرایط اجرائي با سعي 
و خطا بهینه گردد. پودر گروت همزمان با اختالط، به تدریج به میکسر اضافه 
شده و نهایتاً طي زمان 5 دقیقه این کار کامل گردد. اختالط در حداقل زماني 

صورت پذیرد که مالت کاماًل همگن و یکنواختي حاصل مي گردد. 
سانتی گراد  درجه   20 دمای  در  ریزی  گروت  زمان  ریزي:  گروت  عملیات 
بهترین کیفیت  تا  پذیرد  انجام  باید  با آب  اختالط  از  حداکثر 15 دقیقه پس 
براي  این مخلوط  یابد.  باید کاهش  باالتر  برای دمای  زمان  این  حاصل گردد. 
تا 10 سانتیمتر مي باشد. جریان پیوسته گروت ریزي بسیار  درزهاي حداکثر 
مهم مي باشد و لذا میزان گروت آماده شده با حجم گروت ریزي باید متناسب 
باشد. گروت ریزي ترجیحاً باید از یک طرف درز انجام شود تا هیچگونه هوایي 
داخل درز محبوس نشود. براي فضاهایي که حجم گروت ریزي باالست، باید 

گروت پمپ گردد.
عمل آوري: سطح آزاد گروت پس از گیرش اولیه حتماً باید به روش مناسب 

عمل آوري گردد تا استحکام نهایي گروت تضمین گردد.

توجه:
- گروت ریزي بطور پیوسته صورت پذیرد.

- در دماهاي باالتر از 25 درجه سانتیگراد، مالحظات مربوط به بتن ریزي در 
گرما صورت پذیرد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود. 

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

در صورت باز شدن کیسه گروت باید به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ایمني
کپگروت FP داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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Capgrout® EP3
گروت اپوكسی ریزدانه پر مقاومت

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

کپگروت EP3 یک گروت پایه اپوکسی سه جزیی بدون حالل برپایه رزین های 
اپوکسی به همراه مصالح معدنی با دانه  بندی ریزدانه تا 3 میلیمتر است که برای 
گروت ریزی درگستره وسیعی ازکارهای ساختمانی که نیاز تحمل بارهای زیاد 
استاتیکی و دینامیکی مد نظر است به  کار می رود. این محصول دارای خاصیت 
روانی باال و حفظ جریان طوالنی مدت، بدون انقباض و کسب مقاومت فشاری و 
 ASTM C579، با استاندارد EP3 خمشی بسیار باال می باشد. گروت اپوکسی
ASTM C580، ASTM C638، ASTM C531، ASTM D2566 قابل 

ارزیابی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

حالت 
فیزیکی

جزء A : مایع شفاف
جزء B : مایع کهربایی

جزء  C : پودر قهوه ای کم رنگ

جرم 
حجمي

جزء gr/cm3  :A 0/02 ±1/14 در 20 درجه سانتیگراد    

جزء gr/cm3  :B 0/02 ± 1/02 در 20 درجه سانتیگراد    

جزء gr/cm3  :C 0/05 ± 1/9 در 20 درجه سانتیگراد

مخلوط:  gr/cm3 0/05 ± 1/8در 20 درجه سانتیگراد 

محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- کسب مقاومت های مکانیکی اولیه و نهایی باال 

- مقاومت شیمیایی باال در برابر مواد نفتی، آب دریا، روغن، آمونیاك و ... 
- پایداری عالی در برابر بارهای ثابت و متحرك ماشین آالت 

- چسبندگی باال به بتن، فوالد و سایر مصالح ساختمانی 
- دارای خاصیت روانی باال و خود تراز شوندگی 

- بدون جمع شدگی 
 

• مشخصات فنی 

)MPa( باالتر از 45 استحکام فشاري 1 روزه

)MPa( باالتر از 70 استحکام فشاري 7 روزه

)MPa( باالتر از 90 استحکام فشاري 28 روزه

)MPa( باالتر از 25 مقاومت خمشی 28 روزه

)MPa( )Pull Off( مقاومت چسبندگی به بتن پایه

باالتر از 2/5 

) مقاومت 
چسبندگی 
اجزای بتن(

تا 45 زمان کارپذیری در دمای 25 درجه )دقیقه(

تا 12 زمان سفت شدن در دمای 25 درجه )ساعت(

• موارد کاربرد
- پرکردن صفحات زیر ماشین آالت که بارهای دینامیکی )لرزشی( دارند 
- نصب سازه های فلزی و تجهیزاتی که نیاز به کاربری سریع آنها می باشد 

- ثابت سازی ریل زیر جرثقیل ها 
- گروت  ریزی زیر ریل های که تحت بار زیاد و دینامیکی می باشند 

- ترمیم کف های صنعتی که تحت بار سنگین می باشند 
- نصب میلگرد و بولت در بتن 

- پرکردن فضای بین بتن و غالف فلزی در کارهای مقاوم سازی  

• میزان و روش مصرف  
- میزان مصرف با توجه به وزن مخصوص مخلوط گروت اپوکسی و ابعاد مقطع 

گروت ریزی بدست می آید. 
از هر گونه آلودگي  - سطوح، درزها و چاله هایي که قصد گروت ریزي داریم 
و گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. صفحات ستون و دیگر مصالح فلزي 
کاماًل از لکه هاي چربي و روغن پاك گردد. عمر بتن پایه حداقل 28 روز باشد. 
- برای اختالط حجم کم، استفاده از یک مخلوط کن دورکند )حداکثر 400 دور 
در دقیقه( توصیه می شود و همچنین برای اختالط احجام بزرگتر از مخلوط کن 
برقی مناسب استفاده کنید. ابتدا جزء B را به جزء A اضافه کرده و به مدت دو 
دقیقه مخلوط کنید و اختالط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید 
ادامه دهید. سپس جزء پودری C را در حالی مخلوط کن روشن است به آرامی 
به مخلوط اضافه کنید تا یک مخلوط همگن حاصل گردد )هر بسته 30 کیلویي 

)کل اجزا( پس از اختالط حدود 15 لیتر حجم خواهد داشت(. 
- قبل از گروت ریزی به مخلوط اجازه دهید تا هوای محبوس شده از مخلوط 
خارج شود. گروت  ریزی را به  طور پیوسته از یک سمت انجام دهید. قبل از باز 
کردن قالب فرصت دهید تا گروت سفت شود )حدود 12 ساعت(. اگر ضخامت 
گروت ریزی از 100 میلی  متر بیشتر باشد، باید آن را در الیه  های متعدد انجام 

دهید. الیه بعدی حدود 8 ساعت پس از اجرای الیه قبلی ریخته شود. 
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توجه:
- گروت باید در دمای بین 5 تا 35 درجه سانتی گراد اجرا گردد و در دماهای 
باالتر از 35 درجه سانتی گراد اجرای گروت اپوکسی توصیه نمی گردد و بهتر 
است با خنک کردن محیط و اجزای گروت اپوکسی، عملیات گروت ریزی صورت 

پذیرد
- هرگز مواد را پیش از اختالط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید 
- حداکثر ضخامت اجرای گروت EP3 در هر مرحله 100 میلی متر و کمترین 

ضخامت 10 میلی متر می باشد
- دمای مخلوط حین اجرا بهتر است بین 20 تا 25 درجه باشد و با افزایش دما 

زمان کارایی گروت کاهش می یابد 
- با توجه به حرارت زا بودن واکنش گروت اپوکسی از ساخت میزان گروت که 

بیشتر از 20 دقیقه زمان اجرا نیاز دارد پرهیز گردد 
- ابزارآالت گروت ریزی بالفاصله بعد از اتمام کار با حالل مناسب تمیز گردند

- هرگز مواد را با حالل رقیق نکنید 

• نحوه بسته بندي

بسته بندی 2 بسته بندی 1 

جزء A )مایع رزین اپوکسی(:     
سطل 5 کیلوگرمی 

جزء A )مایع رزین اپوکسی(: 
سطل 2 کیلوگرمی

جزء B )مایع هاردنر رزین 
اپوکسی(: قوطی 2/5 کیلوگرمی

جزء B )مایع هاردنر رزین 
اپوکسی(: قوطی 1 کیلوگرمی

جزء C )پودر(: 
کیسه 22/5 کیلوگرمی

جزء C )پودر(:
 کیسه 9 کیلوگرمی

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد. 

• موارد ایمنی
در  ولي  نمی باشد  افراد  برای سالمتی  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این 
محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. همچنین این 
محصول آتش گیر می باشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتش سوزی می شود مانند 

کشیدن سیگار، جوشکاری و ... پرهیز گردد.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. 

- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 
مراجعه شود.  

- محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه، جوشکاری، 
کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. 

Capgrout® EP3

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی
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Betonex® 
منبسط كننده و روان كننده بتن و مالت سیمانی

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
گروت های بر پایه سیمان و اپوکسی

بتونکس یک محصول پودري شامل مواد انبساط دهنده و روان کننده مالت ها و 
گروت هاي سیماني بوده که در ترکیب محصوالت سیماني که نیاز به استحکام 
باال و انبساط در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار مي گیرند. این محصول با 

استانداردهای ASTM C490 و ASTM C845 قابل ارزیابی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر قهوه ای روشنحالت فیزیکی

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- فاقد هر گونه انقباض، قبل از گیرش اولیه

- افزایش رواني آمیزه سیماني
- افزایش مقاومت محصول سخت شده

- تراکم باال و نفوذ پذیري پایین
- دوام باال

- کاهش ترك های ناشی از جمع شدگی

• موارد کاربرد
- گروت ریزي بسترها

- جهت انواع سیستم هاي انکرینگ و مهارها
- گروت ریزي داکت ها

- قطعات پیش ساخته بتنی

• میزان مصرف و روش استفاده
- این محصول به میزان 500 گرم به ازاي هر صد کیلو سیمان مورد مصرف 

مي باشد. 
- در دوغاب سیمان که ماسه استفاده نمي شود میزان 40 تا 45 لیتر آب با 100 

کیلو سیمان و 500 گرم بتونکس حجم70 لیتر دوغاب نتیجه مي دهد.
- براي تهیه گروت به نسبت وزني 2:2:1 )آب:سیمان:ماسه( به همراه بتونکس 

به مقدار 0/5% وزن سیمان مورد مصرف قرار مي گیرد.
- براي گروت ها یا بتن هایي که نسبت ماسه به سیمان باالي 1 مي باشد به مقدار 

4 بسته 250 گرمي از بتونکس استفاده شود.
- نحوه تهیه گروت به این شکل است که در یک مخزن مناسب، آب به میزان 
الزم ریخته شود و حین هم زدن سیمان، ماسه و بتونکس افزوده شود و مدت 5 

دقیقه اختالط صورت پذیرد تا گروتي همگن و یکنواخت حاصل گردد.
باید کاماًل تمیز و  آماده سازي گروت  از  - سطح مورد نظر گروت ریزي قبل 

مرطوب شده باشد و به شکل مناسب قالب بندي گردد.
- گروت ریزي حداکثر تا 15 دقیقه پس از اختالط صورت پذیرد تا خاصیت 
انبساطي آن بطور اثربخشي حاصل شود. میزان انبساط آزاد مخلوط نهایي تا 

4% حاصل مي گردد.
- بتونکس تاثیر زیادي بر زمان گیرش آمیزه بتني یا دوغاب ندارد.

- پس از گروت ریزي مثل هر آمیزه سیماني، باید عمل آوري به روش مناسب 
پیشنهاد  کار  این  براي  کپکو  شرکت   O کپکیور  از  استفاده  پذیرد.  صورت 

مي گردد.
        

توجه:
- بتونکس با سیمان تیپ 5 سازگاري ندارد.

پایه  بر  فوق  روان کننده های  از  نیاز،  صورت  در  مالت  روانی  افزایش  برای   -
پلی کربوکسیالت استفاده نگردد.

• نحوه بسته بندي
در بسته هاي 250 گرمي عرضه مي شود. 

بسته به تقاضاي مشتري در بسته هاي متفاوت نیز قابل عرضه مي باشد.

• شرایط نگهداري
به مدت12ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد. در صورت 

باز شدن کیسه ها باید به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ایمني
بتونکس ماده اي غیر سمي مي باشد ولي باید از تماس آن با پوست و چشم و یا 
تنفس آن خودداري کرد. براي کار با آن از دستکش و عینک مناسب استفاده 
شود. در صورت تماس با پوست با آب تمیز شسته شود. چنانچه در چشم ریخته 

شود با آب کافي شسته شود و به پزشک مراجعه گردد.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

انواع  براي  به عنوان چسب  آبي مي باشد که  پایه  پلیمر  PVA یک  باند  کپکو 
مصالح ساختماني از جمله بتن و جهت ترمیم بتن استفاده مي شود. از آنجا که 
کپکوباند PVA  رزیني مي باشد که در آب به راحتي پخش مي شود مي تواند 
باعث افزایش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود. این محصول با استانداردهاي 

ASTM C1059 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

امولسیون غلیظ سفیدحالت فیزیکی

gr/cm3 0/03 ± 1/12 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

pH8 - 7 محلول %1

حدود 2- درجه سانتیگراددمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش چسبندگي اجزاي بتن به هم
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- محلول به هر نسبتي با آب مي باشد
- راحتي استفاده

• موارد کاربرد
- چسباندن بتن قدیم به بتن جدید

- ترمیم بتن هاي کرم خورده
- چسباندن انواع مصالح ساختماني

- بهبود دوام مالت

• محدوده  و روش مصرف
1- به عنوان چسب: دو سطح مورد نظر ابتدا به خوبي از آلودگي، گردو خاك و 
بخصوص روغن پاك شده و سپس با فیلم نازکي از محصول فوق آغشته شده و 
به مدت کمتر از 30 دقیقه بر روي هم با فشار قرار داده شوند. فشار وارده بیش 

از حد متعارف نباشد تا چسب از مرز دو جسم بیرون نرود. 
- محصول فوق، خاصیت آب بندي نداشته و در برابر رطوبت هیدرولیز مي گردد.
- محصول فوق توانایي چسباندن پالستیک هاي اولفیني و پي وي سي را ندارد.

2- به عنوان آستري رنگ )sealer(: سطح پایه مورد نظر پس از تمیز کاري با 
محلول تا نسبت 1 به 5 محصول فوق با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.

ابتدا آماده سازي شده و کاماًل  3- ترمیم کننده بتن: سطح بتن آسیب دیده 

تمیز مي گردد و توسط مخلوط 1:1 محصول فوق با آب آغشته شده و اجازه 
داده مي شود تا حدي که بصورت چسبناك در آید و در این زمان مالت ترمیمي 

که به شکل زیر ساخته مي شود روي این فیلم چسبناك بارگذاري مي شود.
- روش ساخت مالت ترمیمي: مخلوط سیمان و ماسه نرم به نسبت 1 به 3 
مخلوط کرده و با محلول 1 به 3 چسب فوق با آب به صورت مالت در آمده و 
مصرف مي شود. در ضمن در ضخامت های کم بهتر است که مالت فوق با 0/25 

درصد وزن سیمان با الیاف بتن )Fibercap 12 ( مخلوط گردد.

• عمل آوري
مالت هاي بر پایه کپکوباند PVA مالت هاي پایه سیماني بوده که مانند آنها باید 
عمل آوري )curing( گردند. به این منظور مي توان از محصول کپکیور شرکت 

کپکو استفاده کرد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در سطل 15 کیلوگرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي مي تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.

Capcobond® PVA
چسب واسط و ترمیم كننده بتن
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Capcobond® AR
چسب واسط و ترمیم كننده بتن آب بند

کپکو باند AR یک پلیمر پایه آبي مي باشد که به منظور چسب و ترمیم بتن 
استفاده مي شود. از آنجا که کپکوباند AR  رزیني مي باشد که در آب به راحتي 

پخش مي شود مي تواند باعث افزایش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود. 
این محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سفید رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 1/02 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

pH8 - 7 محلول %1

حدود 2- درجه سانتیگراددمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش چسبندگي اجزاي بتن به هم
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن

- محلول به هر نسبتي با آب مي باشد
- مقاومت عالي در برابر آب

- قابل استفاده به عنوان عمل آورنده برای ترمیم بتن مي باشد
- در برابر رطوبت مقاوم بوده و برای کاربردهای خارجی و در مجاورت رطوبت 

می تواند استفاده شود

• موارد کاربرد
- چسباندن بتن قدیم به بتن جدید

- ترمیم بتن هاي کرم خورده
- عمل آورنده بتن برای ترمیم های موضعی

- بهبود دوام مالت
- آب بندي سطحي و حجمی بتن و مالت

• محدوده  و روش مصرف
1- به عنوان چسب بتن: سطوح مورد نظر کاماًل عاري از گرد و خاك و روغن و 
دیگر آلودگي ها شود و به وسیله آب تمیز سطح مورد نظر مرطوب گردد. فیلمي 
از چسب فوق بر روي سطح بتن اولیه مالیده شود و زماني که سطح مورد نظر 
حالت چسبناك به خود گرفت مالت یا بتن جدید بر روي آن ریخته شود. هر 

لیتر از این محصول 4 تا 5 متر مربع را پوشش می دهد.
2-  ترمیم بتن: مخلوط 1 : 3 سیمان: ماسه به خوبي مخلوط شود. به مقدار 

10% وزني سیمان از محصول فوق پیمانه گردد و به مخلوط افزوده شده و با 
آب به انسجام الزم برسد و در نهایت به عنوان مالت ترمیمي استفاده گردد.

وزن  درصد  با 0/25  فوق  که مالت  است  بهتر  کم  های  در ضخامت  درضمن 
سیمان با الیاف بتن )fibercap 12 ( مخلوط گردد. پس از اتمام کار سریعاً 

ابزارها با آب شستشو گردد. 

توجه:
کپکو باند AR نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده شود.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 4 و 20 کیلوگرمی عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي مي تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  صورتیکه  در   -

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Capcobond® MO40
چسب حجمی آب بند بتن و مالت

کپکو باند MO40 یک پلیمر پایه آبي مي باشد که به منظور چسب و همچنین 
  MO40 کپکوباند  که  آنجا  از  مي شود.  استفاده  مالت  و  بتن  آب بندی  جهت 
افزایش  باعث  مي تواند  مي شود  پخش  راحتي  به  آب  در  که  مي باشد  رزیني 

چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم شود. 
این محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سفید رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 1/2 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

pH8 - 7 محلول %1

حدود 2- درجه سانتیگراددمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن و مالت

- محلول به هر نسبتي با آب مي باشد
- مقاومت در برابر آب

- قابل استفاده به عنوان عمل آورنده برای ترمیم بتن مي باشد
- در برابر رطوبت مقاوم بوده و برای کاربردهای خارجی و در مجاورت رطوبت 

می تواند استفاده شود.

• موارد کاربرد
- افزایش چسبندگی مالت، بتن، چسب کاشی و ...

- به عنوان پرایمر برای سطح زیر کار رنگ، چسب کاشی و ...
- ترمیم بتن هاي کرم خورده

- عمل آورنده بتن برای ترمیم های موضعی
- بهبود دوام مالت

- آب بندي سطحي و حجمی بتن و مالت

• محدوده  و روش مصرف
1- جهت افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشی: 

از این محصول به مقدار 10 درصد ورزنی سیمان به مخلوط مالت اضافه شود. 
همچنین به چسب کاشی پودری جهت افزایش چسبندگی و آب بندی حدود 5 

تا 10 درصد وزنی پودر اضافه گردد. 

2- جهت افزایش آب بندی مالت و بتن: 
از این محصول به مقدار 1 تا 3 درصد ورزنی سیمان به مخلوط مالت یا بتن 

اضافه شود.
3- عمل آورنده: 

ترمیمی  آب مالت  دادن سریع  از  و  تبخیر  از  محافظت  برای  این محصول  از 
استفاده می شود. در محیط های خیلی گرم و خشک روش های دیگر عمل آوری 
را  مربع  متر  تا 5   4 این محصول  از  لیتر  هر  آوری  نیاز می باشد. جهت عمل 

پوشش می هد.
4- جهت پرایمر رنگ و چسب کاشی: 

سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت 1 به 3 محصول فوق 
با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.

توجه:
کپکو باند MO40 نباید در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد استفاده شود. پس 

از اتمام کار سریعا  ابزار ها با آب شستشو گردد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 1 ، 4 و 20 کیلوگرمی عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي مي تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
 15 مدت  به  حداقل  شود،  پاشیده  چشم  داخل  افزودني  این  صورتیکه  در   -

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Capcobond®121  
چسب حجمی بتن و مالت

کپکو باند 121 یک پلیمر پایه آبي مي باشد که به عنوان چسب براي انواع مصالح 
ساختماني از جمله بتن، مالت و چسب کاشی استفاده مي شود. از آنجا که کپکو 
باعث  راحتي پخش مي شود مي تواند  به  باند 121 رزیني مي باشد که در آب 

افزایش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود.
این محصول با استانداردهاي ASTM C1059 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

امولسیون غلیظ سفیدحالت فیزیکی

gr/cm3 0/10 ± 1/50 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

pH8 - 7 محلول %1

حدود 5- درجه سانتیگراددمای انجماد

• خواص و اثرات
- افزایش چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم
- بهبود دهنده انسجام و یکنواختي بتن و مالت

- محلول به هر نسبتي با آب مي باشد
- راحتي استفاده

• موارد کاربرد
- افزایش چسبندگی مالت، بتن، چسب کاشی و ...

- به عنوان پرایمر رنگ و چسب کاشی و ...
- ترمیم بتن هاي کرم خورده

- چسباندن انواع مصالح ساختماني
- بهبود دوام مالت

• محدوده  و روش مصرف
1- جهت افزایش چسبندگی بتن، مالت و چسب کاشی: 

این محصول به نسبت 1 به 3 با آب اختالط مخلوط شود و مالت، بتن و چسب 
کاشی تا رسیدن به مخلوط همگن بوسیله آن ساخته شود. 

2- به عنوان پرایمر )آستری( رنگ:
سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت 1 به 3 محصول فوق 

با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود. 

توجه:
محصول فوق، خاصیت آب بندي نداشته و در برابر رطوبت هیدرولیز مي گردد.

• عمل آوري
مالت هاي بر پایه کپکو باند 121 مالت هاي پایه سیماني بوده که مانند آنها باید 
عمل آوري )curing( گردند. به این منظور مي توان از محصول کپکیور شرکت 

کپکو استفاده کرد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در سطل 4 و 12 کیلوگرمی عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي مي تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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کپکوباند EP یک چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی اصالح شده و با چسبندگی، 
مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار باال و بدون جمع شدگی، جهت پیوند دادن 
بتن جدید به بتن قدیم، بتن به فلز و سایر مصالح، نصب ورق های F.R.P در 

مقاوم سازی و پوشش انواع سطوح و نفوذ ناپذیر کردن آنها استفاده می گردد. 
این محصول با استاندارد ASTM C881/C881M مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

حالت 
فیزیکی

جزء A : مایع شفاف
جزء B : مایع سبز روشن

مخلوط پس از خشک شدن: سبز روشن

جرم 
حجمي

جزء gr/cm3  :A 0/02±1/14 در 20 درجه سانتیگراد
جزء gr/cm3  :B 0/02±1/02 در 20 درجه سانتیگراد

مخلوط:  gr/cm3 0/02±1/08 در 20 درجه سانتیگراد 

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- چسبندگی باال به بتن، فوالد و سایر مصالح ساختمانی 

- کسب مقاومت های اولیه و نهایی باال
- مقاومت شیمیایی باال در برابر مواد نفتی، آب دریا، روغن، آمونیاك، اسیدهای 

ضعیف و ... 
- مقاومت و دوام باال در برابر بارهای ضربه ای، لرزش و سایشی

- بدون جمع شدگی و ترك خوردن در هنگام خشک شدن
زیاد و دارای خاصیت آغشته سازی مناسب جهت  نفوذ  - غلظت کم و قدرت 

 F.R.P الیاف
- مقاوم در برابر نفوذ انواع سیال ها

- زمان کارپذیری مناسب و راحتی استفاده
- مقاومت حرارتی باال

- بدون بو 

• مشخصات فنی 

)MPa( )Pull Off( باالتر از 2/5 )مقاومت مقاومت چسبندگی به بتن پایه
چسبندگی بتن(

)MPa( )Pull Off( باالتر از 12مقاومت چسبندگی به فوالد

تا 45 زمان کارپذیری در دمای 25 درجه )دقیقه(

تا 5 زمان سخت شدن نهایی در دمای 25 درجه )روز(

35- تا 75دمای بهره برداری )درجه سانتیگراد(

• موارد کاربرد
- جهت اتصال بتن قدیم به بتن جدید، فوالد و سایر مصالح ساختمانی 

- جهت تسطیح و صیقلی کردن سطوح بتنی
برابر سایش و  باال، مقاوم در  با مقاومت مکانیکی  ایجاد الیه سطحی  - جهت 

مقاوم در برابر مواد شیمیایی 
 F.R.P جهت رزین آغشته کننده الیاف یا ورق -

- جهت تزریق در ترك های سازه های بتنی
پرتلند  و سیمان  اپوکسی  پایه  بر  ترمیمی  برای مالت های  پرایمر  عنوان  به   -

جهت مقاوم سازی
- به عنوان چسب چند منظوره بر پایه اپوکسی برای مصارف ساختمانی

قلیاها و  نفتی،  ناپذیر کلیه سطوح مخازن آب، آب شور، مواد  نفوذ  - پوشش 
اسیدهای ضعیف

• میزان و روش مصرف 
- بسته به خلل و فرج و ناهمواری سطح زیر کار، مقدار مصرف بین 250 تا 300 
الیاف مصرف  اشباع  برای  مربع می باشد. همچنین  متر  هر  تسطیح  برای  گرم 

بسته به نوع الیاف بین 500 تا 800 گرم می باشد. 
- سطوح زیر کار از هر گونه آلودگي و گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. 
عمر بتن پایه حداقل 28 روز باشد. همچنین سطوح آسیب دیده با ترمیم کننده 

بر پایه اپوکسی اصالح گردد. 
- برای اختالط استفاده از یک مخلوط کن دورکند )حداکثر 400 دور در دقیقه( 
دقیقه  دو  مدت  به  و  کرده  اضافه   A جزء  به  را   B جزء  ابتدا  می شود.  توصیه 
مخلوط کنید و اختالط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید ادامه 

دهید. همچنین برای احجام کم می توان با دست عمل اختالط را انجام داد.
روی سطح  می توان  هوا  بدون  پیستوله  یا  و  ماله  قلم مو،  بوسیله  را  مخلوط   -
اجرا کرد. در اجرا باید دقت نمود که تمام سطح اشباع گردد ولی شره ای وجود 
نداشته باشد. برای اشباع الیاف از ماله پالستیکی یا غلطک و بااعمال فشار روی 

سطح الیاف استفاده گردد تا اشباع به صورت کامل انجام گردد. 

توجه: 
- هرگز مواد را با حالل رقیق نکنید. 

- دمای مخلوط حین اجرا بهتر است بین 20 تا 25 درجه باشد و با افزایش دما 
زمان کارپذیری مخلوط کاهش می یابد. 

- هرگز مواد را پیش از اختالط در مقابل تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید 
- ابزارآالت اجرای بالفاصله بعد از اتمام کار با حالل مناسب تمیز گردند.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Capcobond® EP
چسب بتن بر پایه رزین اپوكسی
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• نحوه بسته بندي

بسته بندی 2 بسته بندی 1 

جزء A: سطل 4 کیلوگرمی جزء A: سطل 1 کیلوگرمی 

جزء B: قوطی 2 کیلوگرمیجزء B: قوطی 0/5 کیلوگرمی

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد. 

• موارد ایمني
در  ولي  نمی باشد  افراد  برای سالمتی  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این 
محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. همچنین این 
محصول آتش گیر می باشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتش سوزی می شود مانند 

کشیدن سیگار، جوشکاری و ... پرهیز گردد.

توجه: 
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده 

شود. 
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.  
- محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه، جوشکاری، 

کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Capcobond® EP
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® H100
چسب كاشی و سرامیک پودری

به  توجه  با  می باشد.  پلیمر  با  شده  تقویت  سیمان  پایه  بر   H100 تایلکس 
برابر  از خشک شدن در  این محصول، پس  تولید  استفاده شده در  پلیمرهای 
 ASTM C482 ، استانداردهای  با  محصول  این  بود.  خواهد  مقاوم  رطوبت 

ISIRI 12492  و BS EN 12004 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودرحالت فیزیکی

خاکستری و سفیدرنگ

در محدوده استانداردیون کلر

gr/cm3 0/05 ± 1/50وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- استحکام و مقاومت چسبندگی باال 

- مقاوم در برابر لغزش
- بدون افت حجم و ترك خوردگی 

- مقاوم در برابر رطوبت  
- کاربرد آسان و سرعت اجرای باال 

- زمان گیرش آن سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب 
مي توان قطعات را جابجا نمود

• موارد کاربرد
- نصب انواع کاشی، سرامیک و سنگ جاذب بر روی کاشی و دیوار همراه با 

افزودنی کپکوباند MO40 یا کپکوباند 121

• محدوده و روش مصرف
و  )تخلخل  کار  زیر  وضعیت سطح  به  بستگی   H100 تایلکس  مصرف  میزان 
ناهمواری سطح( و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک 

متر مربع می باشد. 
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و دیگر 

آلودگی ها کاماًل پاك گردد. 
اختالط جهت اجرا روی کف: هر 20 کیلوگرم پودر را با 4/5 تا 5/5 لیتر آب 
ادامه  مخلوط نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را 
دهید و سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردك شیاردار 
روی سطح مورد اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید. پس از اختالط 
تایلکس H100 با آب، محصول آماده شده باید در کمتر از 60 دقیقه استفاده 

شود. همچنین پس از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب 
کاشی انجام شود. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 
40 درجه سانتی گراد باشد. پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از 

24 ساعت بندکشی نمایید.
اختالط جهت اجرای بر روی دیوار و سطوح صیقلی: جهت اجرا بر روی دیوار و 
سطوح صیقلی به دلیل نیاز به مقاومت خمشی و و چسبندگی باالتر، اختالط 
مانند اختالط برای اجرای روی کف انجام پذیرد و عالوه بر آن به هر کیسه 20 
کیلوگرمی تایلکس H100 حدود 1/5 تا 2/5 لیتر چسب کپکوباند MO40 یا 

کپکوباند 121 اضافه گردد. 

توجه:
- بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 

60 درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد
از  فقط  رطوبت  برابر  در  باالتر  مقاومت  و  بهتر  آب بندی  به  نیاز  صورت  در   -

اختالط چسب با کپکوباند MO40 استفاده شود. 
بدون  بهداشتی  های  سرویس  کف  و  حمام  استخر،  در  چسب  این  کاربرد   -

اختالط با کپکوباند MO40 توصیه نمی شود. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه های 20 کیلوگرمی عرضه می شود.  

• شرایط نگهداري
به مدت 1 سال در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد. 

• موارد ایمنی
تایلکس H100 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود 
از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول 
در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به 

پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود. 
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® V100
چسب كاشی پودری سطوح متخلخل

تایلکس V100 بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر و با چسبندگی و مقاومت در 
برابر رطوبت مطلوب می-باشد. با توجه به پلیمرهای استفاده شده در تولید این 
محصول، پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم خواهد بود. این محصول با 

استانداردهای زیر مطابقت دارد.
 BS EN 12004 و ASTM C482 ،ISIRI 12492 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودرحالت فیزیکی

خاکستری و سفیدرنگ

در محدوده استانداردیون کلر

gr/cm3 0/05 ± 1/50وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- استحکام و مقاومت چسبندگی باال

- مقاوم در برابر لغزش
- بدون افت حجم و ترك خوردگی

- مقاوم در برابر رطوبت
- کاربرد آسان و سرعت اجرای باال

- زمان گیرش آن سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب 
می توان قطعات را جابجا نمود

• موارد کاربرد
با  روی سطوح  بر  و مصنوعی  و سنگ طبیعی  کاشی، سرامیک  انواع  نصب   -

جذب آب عمودی و کلیه سطوح افقی
- قابل استفاده در محیط های داخلی و خارجی ساختمان بر روی انواع سطوح 

متخلخل با جذب آب
- قابل استفاده بر روی سطوح کچی و سیمانی و ...

• محدوده  و روش مصرف
و  )تخلخل  کار  زیر  سطح  وضعیت  به  بستگی   V100 تایلکس  مصرف  میزان 
ناهمواری سطح( و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک 

متر مربع می باشد.
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و دیگر 

آلودگی ها کاماًل پاك گردد. 
تا  و  نموده  مخلوط  آب  لیتر   5/5 تا   4/5 با  را  پودر  کیلوگرم  هر 20  اختالط: 

سرانجام  و  دهید  ادامه  را  اختالط  همگن  و  یکنواخت  خمیر  یک  به  رسیدن 
خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردك شیاردار روی سطح مورد 
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید. پس از اختالط تایلکس V100 با 
آب، محصول آماده شده باید در کمتر از 60 دقیقه استفاده شود. همچنین پس 
از اجرای چسب روی سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. 
در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 درجه سانتیگراد 
بندکشی  از 24 ساعت  را پس  اتمام کار سطح کاشیکاری شده  از  باشد. پس 

نمایید. 
 

توجه:
- ضخامت چسب بعد از نصب روی دیوار نباید بیشتر از 3 میلیمتر شود. 

- بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 
60 درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه 20 کیلوگرمی عرضه می شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد.

• موارد ایمنی
تایلکس V100 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود 
از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول 
در چشم ریخته شد، حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به 

پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® V2
چسب كاشی پودری با چسبندگی و آب بندی باال

تایلکس V2 بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر می باشد. با توجه به پلیمرهای 
استفاده شده در تولید این محصول، پس از خشک شدن کاماًل در برابر آب نفوذ 

ناپذیر خواهد بود. این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
BS EN 12004 و ASTM C482 ،ISIRI 12492 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودرحالت فیزیکی

خاکستری و سفیدرنگ

در محدوده استانداردیون کلر

gr/cm3 0/05 ± 1/50 وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- استحکام و مقاومت چسبندگی فوق العاده زیاد 

- بدون افت حجم و ترك خوردگی 
- نفوذناپذیر در مقابل آب 
- مقاوم در برابر رطوبت  

- مقاوم در برابر لغزش
- مؤثر در آب بندی سازه ها 

- کاربرد آسان و سرعت اجرای باال 
- زمان گیرش آن سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب 

مي توان قطعات را جابجا نمود

• موارد کاربرد
- نصب کاشی روی کاشی 

- نصب انواع کاشی و سرامیک بر روی سطوح مختلف عمودی یا افقی 
- چسباندن انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی بر روی سطوح مختلف عمودی 

یا افقی 
- قابل استفاده در محیط های داخلی و خارجی ساختمان 

- قابل استفاده بر روی سطوح کچی و سیمانی و ...
مانند  دارند  قرار  آب  با  مستقیم  تماس  در  که  در سطوحی  استفاده  امکان   -

استخر، حمام، سرویس بهداشتی و ... بدون نیاز به افزودنی دیگر

• محدوده و روش مصرف
و  )تخلخل  کار  زیر  سطح  وضعیت  به  بستگی   V2 تایلکس  مصرف  میزان 
ناهمواری سطح( و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک 

متر مربع می باشد. 
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و دیگر 

آلودگی ها کاماًل پاك گردد. 
تا  و  نموده  مخلوط  آب  لیتر   5/5 تا   4/5 با  را  پودر  کیلوگرم  هر 20  اختالط: 
سرانجام  و  دهید  ادامه  را  اختالط  همگن  و  یکنواخت  خمیر  یک  به  رسیدن 
خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردك شیاردار روی سطح مورد 
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید. پس از اختالط تایلکس V2 با آب، 
محصول آماده شده باید در کمتر از 60 دقیقه استفاده شود. همچنین پس از 
اجرای چسب روی سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. 
در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 درجه سانتیگراد 
بندکشی  از 24 ساعت  را پس  اتمام کار سطح کاشیکاری شده  از  باشد. پس 

نمایید.

توجه:
بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 

60 درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه های 20 کیلوگرمی عرضه می شود.  

• شرایط نگهداري
به مدت 1 سال در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد. 

• موارد ایمنی
تایلکس V2 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود. 
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® P3
چسب سنگ و كاشی خمیری

تایلکس P3 چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزین های امولسیونی، 
پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح دیوار داخلی می باشد.

این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
    BS EN 12004 و  ASTM C 482 ،ISIRI 12492

• حالت فیزیکی و شیمیایی

خمیرحالت فیزیکی

سفیدرنگ

در محدوده استانداردیون کلر

gr/cm3 0/05 ± 1/7 وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- استحکام و مقاومت چسبندگی باال 

- چسبندگی خوب به سطح کاشی های قدیمی 
- بدون افت حجم و ترك خوردگی 

- مقاوم در برابر لغزش 
- کاربرد آسان و سرعت اجرای باال  

- زمان گیرش آن سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب 
مي توان قطعات را جابجا نمود 

• موارد کاربرد
- نصب کاشی و سرامیک روی دیوار و کاشی 

- چسباندن انواع کاشی، سرامیک و سنگ های طبیعی و مصنوعی 
- قابلیت نصب بر روی انواع سطوح داخلی بتنی، گچی، سنگی 

• محدوده و روش مصرف
و  )تخلخل  کار  زیر  سطح  وضعیت  به  بستگی   P3 تایلکس  مصرف  میزان 
ناهمواری سطح( و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک 

متر مربع می باشد.  
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و 
دیگر آلودگی ها کامال پاك گردد. سطوح دیوارهای گچی، بتن سبک و پانل را 
  Capcobond MO40 باید حداقل 4 ساعت قبل از کاشی کاری با محصول

شرکت کپکو اشباع نمود. 
مورد  سطح  روی  شیاردار  کاردك  وسیله  به  را  کاشی  خمیر چسب  اختالط: 
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید و چنانچه پشت کاشی دارای شیار 

می باشد ابتدا چسب را بر پشت کاشی اعمال نمایید. پس از اجرای چسب روی 
سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. بعد از نصب کاشی 
اعمال یک فشار پیچشی به کاشی جهت اطمینان از اتصال کامل چسب و کاشی 
الزمی می باشد. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 
درجه سانتیگراد باشد. پس از اتمام کار سطح کاشی کاری شده را پس از 24 

ساعت بندکشی نمایید.

توجه:
-- بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 

60 درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد
- ضخامت الیه چسب نباید بیش از 3 میلیمتر و عرض بند بین کاشی ها نباید 

کمتر از 2 میلیمتر باشد
- جهت نصب کاشی روی کاشی قبل از اعمال چسب، 40 درصد سطح زیر کار 

را با وسیله مناسب خراش دهید
- برای سطوح در معرض رطوبت از محصول Tilex P10 این شرکت استفاده 

گردد.
- از این محصول برای سطوح افقی در کف نباید استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل های 4 و 11 کیلوگرمی عرضه می شود. 

• شرایط نگهداري
به مدت 6 ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد. 

• موارد ایمنی
تایلکس P3 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه میشود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® P10
چسب كاشی خمیری ضد آب

تایلکس P10 چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزین های امولسیونی، 
پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح دیواری داخلی و خارجی 

می باشد. این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد. 
 BS EN 12004 و  ASTM C 482 ، ISIRI 12492

• حالت فیزیکی و شیمیایی

خمیرحالت فیزیکی

سفیدرنگ

در محدوده استانداردیون کلر

gr/cm3 0/05 ± 1/7 وزن مخصوص

• خواص و اثرات
- استحکام و مقاومت چسبندگی فوق العاده زیاد

- چسبندگی عالی به سطح کاشی های قدیمی
- بدون افت حجم و ترك خوردگی

- مقاوم در برابر رطوبت
- مقاوم در برابر لغزش

- کاربرد آسان و سرعت اجرای باال
- زمان گیرش آن سریع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقیقه پس از نصب مي 

توان قطعات را جابجا نمود

• موارد کاربرد
- نصب کاشی و سرامیک روی دیوار و کاشی

- چسباندن انواع کاشی، سرامیک و سنگ های طبیعی و مصنوعی 
- قابلیت نصب بر روی انواع سطوح بتنی، گچی، سنگی و ... 

- قابل استفاده در سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و سایر مکان های داخلی  
و خارجی ساختمان 

• محدوده و روش مصرف
و  )تخلخل  کار  زیر  سطح  وضعیت  به  بستگی   P10 تایلکس  مصرف  میزان 
ناهمواری سطح( و شیارهای کاشی، حدود 2 تا 4 کیلوگرم برای پوشش یک 

متر مربع می باشد. 
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن و 
دیگر آلودگی ها کاماًل پاك گردد. سطوح دیوارهای گچی، بتن سبک و پانل را 
 Capcobond MO40 باید حداقل 4 ساعت قبل از کاشی کاری با محصول

شرکت کپکو اشباع نمود. 
مورد  سطح  روی  شیاردار  کاردك  وسیله  به  را  کاشی  خمیر چسب  اختالط: 
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید و چنانچه پشت کاشی دارای شیار 
می باشد ابتدا چسب را بر پشت کاشی اعمال نمایید. پس از اجرای چسب روی 
سطح، حداکثر در 20 دقیقه باید نصب کاشی انجام شود. بعد از نصب کاشی 
اعمال یک فشار پیچشی به کاشی جهت اطمینان از اتصال کامل چسب و کاشی 
الزم می باشد. در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 
درجه سانتیگراد باشد. پس از اتمام کار سطح کاشی کاری شده را پس از 24 

ساعت بندکشی نمایید.

توجه:
- بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 

60 درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد. 
- ضخامت الیه چسب نباید بیش از 3 میلی متر و عرض بند بین کاشی ها نباید 

کمتر از 2 میلی متر باشد. 
- جهت نصب کاشی روی کاشی قبل از اعمال چسب، 40 درصد سطح زیر کار 

را با وسیله مناسب خراش دهید.
- از این محصول برای سطوح افقی در کف نباید استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در سطل های 4 و 11  کیلوگرمی عرضه می شود. 

• شرایط نگهداري
به مدت 6 ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد. 

• موارد ایمنی
تایلکس P10 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
چسب های بتن و کاشی

Tilex® G5
پودر ویژه بندكشی

تایلکس G5 بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمرهای ویژه، افزودنی های اصالحی 
و رنگ پودری می باشد و دارای خاصیت چسبندگی بسیار باال و مقاومت خوبی 
قارچ و کپک  برابر  این محصول در  و رطوبت می باشد. همچنین  برابر آب  در 

مقاوم بوده و تغییر رنگ نمی دهد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر پایه سیمانیحالت فیزیکی

خاکستری، سفید و رنگ های سفارشیرنگ

gr/cm3 0/05 ± 1/45 وزن مخصوص پودر

gr/cm3 1/8وزن مخصوص خمیر آماده

در محدوده استاندرادیون کلر

• خواص و اثرات
- چسبندگی بسیار باال به زیر کار 

- مقاوم در برابر رطوبت بعد از خشک شدن 
- مقاوم در برابر قارچ و کپک 

- بدون انقباض و ترك خوردگی جهت بندکشی درزهای تا 12 میلیمتر 
- قابلیت ارائه در رنگ های خاص و سفارشی 

- آسانی اجرا 
- مقاوم در برابر عوامل محیطی، شیمیایی و فرسایش

- مقاوم در برابر سیکل یخبندان 

• موارد کاربرد
- بندکشی انواع سرامیک، کاشی، سنگ، قطعات بتنی و ...

- بندکشی انواع درزها

• محدوده  و روش مصرف
میزان مصرف تایلکس G5 بستگی به ابعاد درز ها دارد. 

آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار، روغن 
و دیگر آلودگی ها کاماًل پاك گردد. بهتر است سطح زیر کار قبل از بندکشی 

مرطوب باشد.  
آب مخلوط  با  پودر  وزن  با حدود 25 درصد  را   G5 بندکشی  پودر  اختالط: 
نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را ادامه دهید و با 
رها کردن آن به مدت حدود 2 تا 3 دقیقه دوباره عمل اختالط را انجام دهید. 
باید در کمتر از 30  با آب، محصول آماده شده   G5 از اختالط تایلکس پس 

دقیقه به وسیله کاردك پالستیکی مخصوص بندکشی استفاده شود. در زمان 
بندکشی باید دمای سطح زیرکار حداقل 5 و حداکثر 40 درجه سانتیگراد باشد. 

پس از اتمام کار سطح بندکشی شده را تا 24 ساعت مرطوب نگه دارید.  

توجه:
- جهت بندکشی بندهای افقی بین 3 تا 12 میلیمتر از حالت خمیری استفاده 
کنید و برای ضخامت کمتر از 3 میلیمتر جهت پر کردن بهتر بندها، توصیه 

می شود از حالت روان پودر با مقدار آب بیشتر استفاده گردد. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه های 1، 5 و 20 کیلوگرمی عرضه می شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری می باشد.

• موارد ایمنی
پودر ویژه بندکشی تایلکس G5 داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با 
آن توصیه مي شود از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. 
چنانچه این محصول در چشم ریخته شد، حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري 
شستشو شود و به پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
ترمیم کننده های سطحی بتن

Softcoat®

ترمیم كننده سطحي

سافت کت یک محصول پودري بر پایه سیمان پرتلند بوده که داراي استحکام 
انقباض  بدون  محصول  یک  و  بوده  طوالنی  دوام  و  کم  پذیری  نفوذ  با  و  باال 
و  بتني  خورده  کرم  و  فرسوده  سطوح  ترمیم  جهت  فوق  محصول  مي باشد. 

سیماني قابل استفاده مي باشد.
این محصول با استاندارد BS EN 12636 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 1/70  وزن مخصوص پودر     

gr/cm3 0/02 ± 2/20  وزن مخصوص مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- استحکام و چسبندگی باال

- غیر انقباضي
- دوام باال و نفوذ پذیری کم

• موارد کاربرد
- ترمیم سطوح کرم خورده و تخریب شده بتني

- پر کردن خلل و فرج سطح بتن
- ترمیم تیر و بتون های پیش تنیده یا مسلح شده 

- به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید 
و سولفات 

• روش استفاده
- به ازاي هر کیسه 25 کیلویي سافت کت، مقدار 3/5 تا 4/5 )بسته به میزان 
روانی مورد نظر ( لیتر آب داخل یک مخزن مناسب ریخته و حین هم زدن 
تا زماني که مالت  اضافه شود و اختالط  به آب  با میکسر مناسب، پودر فوق 
یکنواختي ایجاد شود ادامه مي یابد. پس از استراحت 3 تا 5 دقیقه ای به مالت، 

اختالط دوباره به مدت 3 دقیقه ادامه یابد.
- سطح مورد نظر حداقل به میزان 2 تا 3 سانتیمتر با وسیله مناسب خراشیده 
از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك  از فشار آب  با استفاده  شود و سپس 
گردد. خراشیدن تا حد امکان بقدري زبر باشد تا مالت ترمیمي فوق کاماًل با 

این سطح قفل گردد.
- سطح آماده شده و تمیز توسط محصول کپکوباند 121 یا MO40 بسته به 

نوع کار زیر سازي شود. در صورتیکه سطح مورد نظر در محیط مرطوب مي باشد 
از کپکوباند MO40 استفاده گردد. آماده سازي به این شکل است که کپکوباند 
به نسبت 1 به 5 با آب رقیق شده و توسط قلم مو بر روي سطح مورد نظر مالیده 
شود و به مدت 1 الي 3 ساعت زمان داده شود تا خشک گردد. بر روي این سطح 
یک الیه دیگر از محلول فوق پوشش داده مي گردد و اجازه داده مي شود تا حالت 
چسبناك ایجاد گردد. در این زمان مالت آماده شده بر روي سطح چسبناك 
مالیده شده و یا ریخته مي شود و توسط ماله کشي سطح آن یکنواخت مي گردد.

- براي مواردي که عمق ترمیم بیش از 3 سانتیمتر مي باشد به مقدار الزم ماسه 
)حد اکثر تا 50 درصد(، متناسب با سطح بتني که ترمیم مي شود با این محصول 
مخلوط گردد. اندازه ماسه ها بین 3 تا 10 میلیمتر بسته به سطح کار بوده و 
کاماًل شسته شده و تمیز باشد. در این موارد براي زیر سازي حتماً از کپکوباند 

MO40 استفاده گردد.

عمل آوري: سطح آب بند شده، پس از اتمام ماله کشي به مدت حدود 3 الي 
4 ساعت به گیرش برسد و پس از آن حداقل باید به مدت 72 ساعت به روش 

مرطوب عمل آوري شود. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

• موارد ایمني
سافت کت داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
ترمیم کننده های سطحی بتن

Softcoat RP یک محصول پودري حاوی پلیمرهای آب بند و بر پایه سیمان 

پرتلند بوده که داراي استحکام باال بوده و یک محصول بدون انقباض مي باشد. 
محصول فوق جهت ترمیم سطوح فرسوده و کرم خورده بتني و سیماني قابل 
استفاده مي باشد. همچنین این محصول به دلیل قوام و چسبندگی باال، حالت 
آرایشی )کاسماتیک( دارد. این محصول با استاندارد BS EN 12636 مطابقت 

دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/02 ± 1/70  وزن مخصوص پودر     

gr/cm3 0/02 ± 2/20  وزن مخصوص مالت آماده مصرف

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- استحکام و چسبندگی باال

- غیر انقباضي
- دوام باال

- فاقد یون کلرید
- آب بند و نفوذ پذیری کم

• مشخصات:
در نسبت آب به پودر 18 درصد

- مقاومت فشاری 28 روزه مالت )MPa(: بیشتر از 45
- مقاومت خمشی 28 روزه مالت )MPa(: بیشتر از 7

- مقاومت چسبندگی به بتن پایه )Pull Off( )MPa(: بیشتر از 1/5
- عمق نفوذ آب در مالت ترمیمی تحت فشار: کمتر از 10 میلیمتر

• موارد کاربرد
- ترمیم سطوح کرم خورده و تخریب شده بتني

- پر کردن خلل و فرج سطح بتن
- ترمیم گوشه ها که باید حالت آرایشی داشته باشد

- زیرسازی سطوح برای اجرای آب بندی های سطحی

• روش استفاده
- به ازاي هر کیسه 25 کیلویي Softcoat RP، مقدار 4/5 تا 5/5 )بسته به 

میزان روانی مورد نظر ( لیتر آب داخل یک مخزن مناسب ریخته و حین هم 
زدن با میکسر مناسب، پودر فوق به آب اضافه شود و اختالط تا زماني که مالت 
یکنواختي ایجاد شود ادامه مي یابد. پس از استراحت 3 تا 5 دقیقه ای به مالت، 

اختالط دوباره به مدت 3 دقیقه ادامه یابد.
- سطح مورد نظر حداقل به میزان 2 تا 3 سانتیمتر با وسیله مناسب خراشیده 
از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك  از فشار آب  با استفاده  شود و سپس 
گردد. خراشیدن تا حد امکان بقدري زبر باشد تا مالت ترمیمي فوق کاماًل با 

این سطح قفل گردد.
- براي مواردیکه عمق ترمیم بیش از 3 سانتیمتر مي باشد به مقدار الزم ماسه، 
متناسب با عمق سطح بتني که ترمیم مي شود ) حداکثر تا 50 درصد( با این 
محصول مخلوط گردد. اندازه ماسه ها بین 3 تا 10 میلیمتر بسته به سطح کار 

بوده و کاماًل شسته شده و تمیز باشد. 
عمل آوري: سطح ترمیم شده، پس از اتمام ماله کشي به مدت حدود 3 الي 4 
ساعت به گیرش میرسد و پس از آن حداقل باید به مدت 72 ساعت به روش 

مرطوب عمل آوري شود. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلویي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد

• موارد ایمني
Softcoat RP داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود 

از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول 
در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به 

پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

Softcoat® RP
ترمیم كننده سطحی ویژه )كاسماتیک(
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
ترمیم کننده های سطحی بتن

Softcoat® AP
ترمیم كننده سطحی آب بند دو جزئی

Softcoat AP محصولی دو جزئی شامل پودر بر پایه سیمان پرتلند و رزین 

بدون  محصول  یک  و  بوده  باال  آب بندی  و  استحکام  داراي  که  بوده  آب بند 
انقباض مي باشد. محصول فوق جهت ترمیم سطوح فرسوده و کرم خورده بتني 
 BS EN 12636 و سیماني قابل استفاده مي باشد. این محصول با استاندارد

مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگ  بخش پودری

مایع سفید رنگ بخش رزینی

gr/cm3 0/02 ± 1/70  وزن مخصوص بخش پودری

gr/cm3 0/02 ± 1/02   وزن مخصوص بخش رزینی

gr/cm3 0/02 ± 2/20 وزن مخصوص مالت آماده مصرف  

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- استحکام و چسبندگی باال

- غیر انقباضي
- دوام باال

- آب بند و نفوذ پذیری کم

• موارد کاربرد
- ترمیم سطوح کرم خورده و تخریب شده بتني در سازه های آبی 

- پر کردن خلل و فرج سطح بتن
- زیرسازی سطوح برای اجرای آب بندی های سطحی

• محدوده  و روش مصرف
- 4 کیلوگرم رزین مایع داخل یک مخزن مناسب ریخته و حین هم زدن با 
میکسر مناسب، پودر به آن اضافه شود و اختالط تا زماني که مالت یکنواختي 
ایجاد شود ادامه مي یابد. پس از استراحت 3 تا 5 دقیقه ای به مالت، اختالط 

دوباره به مدت 3 دقیقه ادامه یابد.
- سطح مورد نظر حداقل به میزان 2 تا 3 سانتیمتر با وسیله مناسب خراشیده 
از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك  از فشار آب  با استفاده  شود و سپس 
گردد. خراشیدن تا حد امکان بقدري زبر باشد تا مالت ترمیمي فوق کاماًل با 

این سطح قفل گردد.
- براي مواردیکه عمق ترمیم بیش از 3 سانتیمتر مي باشد به مقدار الزم ماسه، 
متناسب با عمق سطح بتني که ترمیم مي شود )حداکثر تا 50 درصد(  با این 
محصول مخلوط گردد. اندازه ماسه ها بین 3 تا 10 میلیمتر بسته به سطح کار 

بوده و کاماًل شسته شده و تمیز باشد. 
عمل آوري: سطح ترمیم شده، پس از اتمام ماله کشي به مدت حدود 3 الي 4 
ساعت به گیرش میرسد و پس از آن حداقل باید به مدت 72 ساعت به روش 

مرطوب عمل آوري شود.

• نحوه بسته بندي
- بخش پودر: کیسه 20 کیلوگرمی

- بخش رزینی مایع: گالن 4 کیلوگرمی  

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد. 

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی می تواند بر روی پوست 

ایجاد حساسیت کند. 

توجه:
به مدت 15  پاشیده شود، حداقل  داخل چشم  افزودني  این  کیه  - درصورت 

دقیقه، با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
ترمیم کننده های سطحی بتن

Watercut® 
آني گیر نشتي سطوح بتني

واترکات یک محصول پودري بر پایه سیمان پرتلند و اصالح شده با مواد آب بند 
کننده و زودگیر کننده و زودسخت شونده می باشد که با آب مخلوط شده و 
جهت آب بندي و رفع نشت درزها، ترك ها و سوراخ هاي سطوح سیماني و بتني 
این محصول داراي واکنش باالي سرعت هیدراتاسیون بوده و  به کار مي رود. 

سرعت گیرش آن در دمای 20 درجه سانتیگراد حدود 1 تا 3 دقیقه مي باشد.
این محصول با استاندارد ASTM C928 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگ  حالت فیزیکی

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- گیرش اولیه بال

- مقاومت اولیه بسیار باال
- تک جزئي بوده و استفاده آن آسان است

- چسبندگي باال به سطوح سیماني
- فاقد ترك هاي سطحي ناشي از انقباض گرمایي

- فاقد عناصر سمی بوده و در تماس با آب آشامیدنی قابل کاربرد می باشد.

• موارد کاربرد
- نشتي گیري درزها و ترك هاي بتني

- آب بندی درزهای مقاطع بتنی

• روش استفاده
- آماده سازي سطح: درز مورد نظر تا حدي که به سطح محکم برسد به روش 
ایجاد  که  گیرد  صورت  طوري  االمکان  حتي  کار  این  شود.  شکافته  مکانیکي 
قفل شود. سپس  آن  در  واترکات  کند که مالت  درز  لبه هاي  در  منفي  شیب 
باال  فشار  با آب  نهایتاً  و  پاك شده  مناسب  به روش هاي  آلودگي هاي سطحي 

کاماًل شستشو داده شود.
- پودر واترکات و آب )با نسبت حدود 5 به 1 به طوری که یک خمیر سفت و 
بدون افت تشکیل شود( را در یک ظرف مناسب ریخته، با دست یا ماله مخلوط 
کرده و به سرعت آنرا یکنواخت مي کنیم. میزان ماده آماده شده به مقداري باشد 
که قبل از گیرش، به مصرف برسد. ) در مدت زمان کمتر از 20 ثانیه مصرف 
گردد.( با ماله یا دست، مقادیر مناسب مالت را بر روي درز آماده شده مالیده و 
به خوبي فشرده مي کنیم تا کامل به آن سطح بچسبد. براي مقاطعي که از درز 
مورد نظر آبریزي وجود دارد باید پس از قرار دادن مالت، آنرا روي درز نگهداریم 

تا به گیرش برسد. حد اقل ضخامت مالت باید 2 سانتیمتر باشد.

توجه: 
مالت  شدن  کندگیر  عامل  سرد  هوای  و  شدن  زودگیرتر  باعث  گرم  هوای   -

می باشد.
- در هواي سـرد، دماي آب مصرفي به 20 درجه سـانتیگراد رسانده شود و 

سپس مالت آماده شود.
- در هواي گرم، مواد در جاي سایه و خنک نگهداري شود و آب مصرفي تا 20 

درجه سانتیگراد خنک شود.
- مالت به جا مانده بر روي ابزارها، قبل از گیرش با آب شستشو گردد. چنانچه 

این محصول بر روي ابزار به گیرش برسد، به روش مکانیکي باید تمیز شود.
- مالت سف شده را هرگز دوباره با اختالط آب اضافی اصالح نکنید و حجمی 

از مالت را آماده کنید که در کمتر از 20 ثانیه استفاده گردد. 

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 5 و 25 کیلوگرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 6 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

• موارد ایمني
از  توصیه مي شود  با آن  کار  براي  لذا  و  بوده  قلیایي  داراي خاصیت  واترکـات 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد و از تنفس آن جلوگیري 
شود. چنانچه این محصول در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز 
و صابون  با آب  آلوده  مراجعه گردد. پوست  به پزشک  و  جاري شستشو شود 

شسته شود و از کرم هاي نرم کننده براي ترمیم پوست استفاده شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Resincoat® 
پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی

رزین کت یک محصول دو جزئي مي باشد که یک جزء آن پودر سیماني اصالح 
آکریلیک  رزین  یک  دیگر  جزء  و  ویژه  پلیمرهای  و  معدنی  پودرهای  با  شده 
امولسیوني مي باشد. دو جزء محصول فوق به راحتي در محل اجرا با هم مخلوط 
محصول  این  مي شود.  مالیده  نظر  مورد  سطح  روي  بر  حاصل  مالت  و  شده 
مي کند.  مقاومت  باال  آب  ارتفاع  تا  آب  مثبت  هیدرولیکي  فشارهاي  برابر  در 
مي شود  پیشنهاد  و  مي باشد  محصول  نهایي  ضخامت  به  وابسته  مقاومت  این 
ضخامت پوشش ایجاد شده حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر باشد. این محصول 

با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی می باشد.
  ASTM C836 ،ASTM D412 ،ASTM D4541 ،BS EN 12390-8

 ASTM G154 و BS 1881-122

• حالت فیزیکی و شیمیایی

قابل ارائه در رنگ های مختلف بخش پودری

مایع سفید رنگ بخش رزینی

gr/cm3 0/05 ± 1/60 دانسیته ) بعد از اختالط (

gr/cm3 0/02 ± 1/04  دانسیته بخش رزین

gr/cm3 0/05 ± 1/45 دانسیته بخش پودری

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- چسبندگي عالي بر روي سطوح صاف و زبر

- ایجاد آب بندي عالي، رفع کامل نفوذ پذیری و مقاوم در برابر نمک ها
CO2 مقاومت عالي در برابر نفوذ یون کلر و گاز -
- غیر سمي و مناسب برای مخازن آب آشامیدنی

- قابل استفاده به عنوان عمل آورنده مي باشد
  )UV( مقام در برابر تابش نور خورشید -

- سرعت باالی اجرا 
- مقاومت کششی باال و توانایی ازدیاد طول و انعطاف باال

- ضد جلبک و خزه 
- عدم جلوگیری از تنفس بتن 

• موارد کاربرد
آب نماها،تصفیه  استخرها،  آب،  مخازن  بتنی،  سقف های  بندی  آب  جهت   -

خانه ها و سایر سازه های محافظ آب تحت فشار مثبت آب 
- ایزوالسیون و رفع نم زدگی سرویس ها، دیوارها و ....

• محدوده  و روش مصرف
- آماده سازي سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگي هاي گرد و غبار، روغن و 
دیگر آلودگي ها کاماًل پاك گردد. درزهای بین کف و دیوار باید ماهیچه کشی 
زیر  ترمیم سطح  برای  باشد  باید کاماًل مسطح  زیرکار  شود و همچنین سطح 
بند  )Softcoat( و چسب حجمی آب  ترمیم کننده سطحی  از محصول  کار 
)Capcobond MO40( شرکت کپکو استفاده شود. همچنین سطح زیرکار 
قبل از اجرای رزینکت باید کاماًل با آب اشباع شود ولی هیچ آب اضافی در سطح 

کار وجود نداشته باشد.
- اختالط و اجرا: رزین مصرفي داخل مخزن مناسب اختالط ریخته شود  و 
پودر را بتدریج به محلول فوق اضافه مي کنیم در حالیکه با یک همزن برقی 
دماي  در  حاضر  محصول  مصرف  عمر  مي پذیرد.  صورت  اختالط  )دریل+پره( 
20 درجه سانتیگراد یک ساعت مي باشد و با افزایش دما از این زمان کاسته 
با میزان مصرف باشد و بیش از  مي شود. میزان محصول آماده شده متناسب 
اندازه آماده نگردد تا قبل از پایان محصول آماده شده، عمر مصرف آن به اتمام 
رسیده و سفت گردد. مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلم مو بزرگ یک 
دست به صورتی که ضخامت الیه بیشتر از 1 میلی متر نشود اجرا شود و بعد 
از اینکه این الیه خشک شد )زمانی که با فشار بدست نچسبد(، الیه دوم را در 
جهت عکس الیه اول )به صورت تار و پود( اجرا کنید. محصول را در الیه های 
بیشتر نیز می توان اجرا کرد به طوری که ضخامت هر الیه بیشتر از 1 میلیمتر 
نگردد. الیه نهایی باید حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر ضخامت داشته باشد. به 
ازای هر متر مربع، 1 تا 2 کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر 

به مصرف می رسد. 

توجه:
- استفاده از این ماده در دماي کمتر از 10 درجه سانتیگراد توصیه نمي شود.

- پس از خشک شدن در چند روز اول سطح مرطوب نگهداشته شود.
- درصورت نیاز به روانی بیشتر به میزان کمی حداکثر تا 2 لیتر می توان آب 

به مخلوط اضافه گردد.

• نحوه بسته بندي
- بخش پودر: کیسه 10 کیلوگرمی

- بخش رزینی مایع: گالن 4 کیلوگرمی  

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

میباشد.
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• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد 
ولي میتواند بر روي پوست ایجاد حساسیت کند.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Resincoat® 
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Resincoat® T11
پوشش آب بند پلیمری ویژه

رزین کت T11 یک محصول دو جزئي مي باشد که یک جزء آن پودر سیماني 
اصالح شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه و جزء دیگر یک رزین آکریلیک 
امولسیوني مي باشد. محصول فوق به راحتي در محل اجرا با نسبت برابر رزین 
و پودر مخلوط شده و مالت حاصل بر روي سطح مورد نظر با قلم مو بزرگ اجرا 
ارتفاع آب  تا  برابر فشارهاي هیدرولیکي مثبت آب  این محصول در  مي گردد. 
این مقاومت وابسته به ضخامت نهایي محصول مي باشد  باال مقاومت مي کند. 
و پیشنهاد مي شود ضخامت پوشش ایجاد شده حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر 

باشد. این محصول با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی می باشد:
 BS 1881-122 ، BS EN 12390-8 ، ASTM C836 ، ASTM D412

 ASTM G154 و ASTM D4541

• حالت فیزیکی و شیمیایی

قابل ارائه در رنگ های مختلف بخش پودری

مایع سفید رنگ بخش رزینی

0/05 ± 1/50  گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته ) بعد از اختالط (

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- چسبندگي عالي بر روي سطوح صاف و زبر 

- ایجاد آب بندي عالي، رفع کامل نفوذ پذیری و مقاوم در برابر نمک ها 
 CO2 مقاومت عالي در برابر نفوذ یون کلر و گاز -
- غیر سمي و مناسب برای مخازن آب آشامیدنی 

- قابل استفاده به عنوان عمل آورنده مي باشد 
 )UV( مقام در برابر تابش نور خورشید -

- سرعت باالی اجرا 
- مقاومت کششی باال و توانایی ازدیاد طول و انعطاف باال 

- ضد جلبک و خزه 
- عدم جلوگیری از تنفس بتن 

• موارد کاربرد
- جهت آب بندی سقف های بتنی، مخازن آب، استخرها، آب نماها، تصفیه خانه ها 

و سایر سازه های محافظ آب و رطوبت تحت فشار مثبت
- ایزوالسیون و رفع نم زدگی سرویس ها، دیوارها و ... 

• میزان و روش مصرف 
آلودگـــي هاي گــرد و غـار،  از  آماده سازي سطح: کل ســطح مورد نظر   -

باید  دیوار  و  کف  بین  درزهای  گردد.  پاك  کاماًل  آلودگي ها  دیگر  و  روغن 
برای  باشد  مسطح  کاماًل  باید  زیرکار  سطح  همچنین  و  شود  ماهیچه کشی 
ترمیم سطح زیر کار از محصول ترمیم کننده سطحی و چسب حجمی آب بند 
)Softcoat & Capcobond MO40(  شرکت کپکو استفاده شود. همچنین 
سطح زیرکار قبل از اجرای رزینکت T11 باید کاماًل با آب اشباع شود ولی هیچ 

آب اضافی در سطح کار وجود نداشته باشد. 
- اختالط و اجرا: رزین مصرفي داخل مخزن مناسب اختالط ریخته شود  و 
پودر را بتدریج به محلول فوق اضافه مي کنیم در حالیکه با یک همزن برقی 
)دریل+پره( اختالط صورت مي پذیرد. عمر مصرف محصول حاضر در دماي 20 
درجه سانتیگراد یک ساعت مي باشد و با افزایش دما از این زمان کاسته مي شود. 
میزان محصول آماده شده متناسب با میزان مصرف باشد و بیش از اندازه آماده 
اتمام  به  آن  مصرف  عمر  آماده شده،  محصول  کامل  مصرف  از  قبل  تا  نگردد 
رسیده و سفت گردد. مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلم مو بزرگ یک 
دست به صورتی که ضخامت الیه بیشتر از 1 میلی متر نشود اجرا شود و بعد 
از اینکه این الیه خشک شد )زمانی که با فشار بدست نچسبد(، الیه دوم را در 
جهت عکس الیه اول )به صورت تار و پود( اجرا کنید. محصول را در الیه های 
بیشتر نیز می توان اجرا کرد به طوری که ضخامت هر الیه بیشتر از 1 میلیمتر 
نگردد. الیه نهایی باید حداقل 2 و حداکثر 4 میلیمتر ضخامت داشته باشد. به 
ازای هر متر مربع، 1 تا 2 کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر 

به مصرف می رسد. 

توجه: 
- استفاده از این ماده در دماي کمتر از 10 درجه سانتیگراد توصیه نمي شود. 

پس از خشک شدن در چند روز اول مرطوب نگهداشته شود. 
- از این محصول نباید در فشار منفی آب استفاده گردد. 

میزان  به  رزینی  قسمت  از  است  نیاز  بیشتری  یا سفتی  غلظت  به  نیاز  اگر   -
کمتری استفاده گردد. 

- هرگز مواد آماده شده که سفت شده را با آب رقیق نکنید و به میزان مصرف 
مواد را آماده کنید. 

• نحوه بسته بندي
- بخش پودر: کیسه 10 کیلوگرمی 

- بخش رزینی مایع: سطل 10 کیلوگرمی 

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Resincoat® T11

• موارد ایمني
در  ولي  نمی باشد  افراد  برای سالمتی  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این 

محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. 

توجه: 
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  ریخته شود، سریعاً  بدن  روي  افزودني 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده 

شود. 
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود. 
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Powdercoat®

پودر نفوذگر و كریستال كننده آب بند سطح بتن

این محصول یک آب بند کننده بتن از نوع خارجي)External( مي باشد. این 
بتن  روي سطح  بر  که  بوده  و سیماني  معدني  ترکیبات  از  مخلوطي  محصول 
نهایي اعمال مي شود و با نفوذ به داخل منافذ بتن، با آهک آزاد بتن واکنش داده 
و ایجاد کریستال هاي مقاوم در برابر آب مي کند. این محصول در برابر فشارهاي 

هیدرولیکي مثبت و منفي آب مقاومت میکند.
این محصول با استانداردهای BS EN 12390-8 و BS 1881-122 قابل 

ارزیابی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر طوسی رنگ حالت فیزیکی

در محدوده استانداردیون کلر

• خواص و اثرات
- عمق نفوذ باال به داخل بتن و کاهش نفوذ پذیري و تراوایي بتن

- عدم جلوگیری از تنفس بتن 
- قابلیت خود ترمیم شدگی ترك ها در تماس با آب 

- مقاوم در برابر تهاجم انواع یون های مخرب شیمیایی و امالح خورنده 
- فاقد عناصر سمی بوده و استفاده آن در تماس با آب آشامیدنی بالمانع است

- مقاوم در محیط های اسیدی و قلیایی

• موارد کاربرد
- آب بندی و رفع نم زدگی مخازن آب آشامیدني، استخرها، مخازن، آب نماها 

و سایر سازه های در تماس با آب در برابر فشار مثبت و منفی
- آب بندی دیوارهای حائل و چاله آسانسور

- آب بندی سقف های بتنی 
- - رفع ترك های سطحی بتن با ضخامت کم

• محدوده و روش مصرف
آماده سازی سطح: کل سطح مورد نظر از آلودگی ها، گردو غبار، روغن و دیگر 

آلودگی ها کاماًل پاك شود. 
به  فوق  پودر  نهایي  ماله کشي  از  قبل  تازه:  بتن  روي  بر  پودر خشک  پاشش 
صورت دستي به میزان 1/5 کیلوگرم به ازاي هر متر مربع بر روي سطح پاشیده 
شود. براي استفاده بهینه تا حد امکان پودر در نزدیکي سطح بتن رها گردد تا 
پودر در جاي مناسب پخش شود. بهتر است که نیمي از مواد فوق در یک راستا 
و نیم دیگر در جهت عمود بر  آن ریخته شود و پس از آن ماله کشي انجام گردد. 
- میزان مصرف این کاال به این روش 1/5 کیلوگرم به ازاي هر مترمربع مي باشد.

استفاده از دوغاب بر روي بتن قدیمي: هر کیسه 25 کیلویي محصول فوق را با 
8 لیتر آب توسط یک میکسر با دور پایین به شکل دوغاب یکنواخت در آورید. 
اختالط خیلي زیاد طوالني نگردد و در صورتیکه مالت غلظت پیدا کرد با آب 
آنرا رقیق نکنید و با انجام اختالط مجدد آنرا روان کنید. دوغاب فوق را با یک 
قلم موي مناسب به آرامي روي سطح مورد نظر بمالید تا تمام منافذ و درزها 
آغشته شود. پس از گیرش الیه اول، قبل از خشک شدن الیه اولیه، مجدداً یک 
دست ماله کشي با دوغاب فوق صورت پذیرد. چنانچه سطح مورد آب بندي، 
داراي نشتي آب مي باشد، ابتدا توسط محصول watercut آنجا را آب بند کرده 
این  باال می توان  نفوذ  با  برای سطوح  نمایید.  از دوغاب فوق استفاده  و سپس 
محصول را در 1 یا 2 دست دیگر اجرا کرد ولی قبل از اجرای هر الیه باید الیه 

قبلی خشک شده باشد.
- میزان مصرف این کاال جهت هر متر مربع 1 تا 1/3 کیلو گرم مي باشد.

عمل آوري: سطح آب بند شده حداقل باید به مدت 48 ساعت مرطوب باشد. 
بهتر است به روش آب پاشي به تعداد 4 الي 5 بار در روز به مدت 48 ساعت 
این کار صورت پذیرد. بهتر است تا 7 روز از تردد و بار گذاري بر روي این سطوح 
اجتناب گردد. همچنین به مدت 48 ساعت از قرارگیري سطح تازه آب بند شده 
در برابر باد شدید، گرما و سرماي شدید هوا، بارندگي و یخ زدگي ممانعت گردد.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه هاي 25 کیلوگرمي عرضه مي شود.

• شرایط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

• موارد ایمني
این محصول داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از 
عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در 
چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 

مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Silcoat® W
محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه آب

سیل کت W یک افزودنی یک جزئی سیلیکونی، فاقد خاصیت حاللیت و اشباع 
کننده دافع آب می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح به داخل 
لوله های مویین سطح مصالح نفوذ می کند و با از بین بردن جذب سطحی محل 
اجرا آنها را در مقابل نفوذ آب،گازهای جوی، خاك و گرد و غبار مقاوم می سازد. 
ASTM D5095 ،ASTM D6489  و  اســتاندارد  با  W مطابق  سیل کت 

ASTM E154 قابل بررسی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع بی رنگحالت فیزیکی

gr/cm3  0/02 ± 1/02جرم حجمي

)VOC( صفرترکیبات آلی فرار

• خواص و اثرات
- مقاوم در مقابل رطوبت و دافع آب

- سیستم با قابلیت تنفس
- نفوذ در سطح  مصالح
- فاقد ترکیبات آلی فرار

- غیر قابل اشتعال و غیر سمی
- بی بو

- شوره نمی زند
- مقاوم در برابر تابش نور خورشید

- قابل شستشو
- خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگ 

مصالح
- عمر مفید زیاد

- محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر 

• موارد کاربرد
بام، سنگ  بتنی، سنگی، گچی، آجری، سفال های  نفوذناپذیر کردن سطوح   -

فرش ها و ...
- حفاظت از نمای ساختمان

- حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی

• محدوده  و روش مصرف
شل،  قسمت های  ریز،  ذرات  هرگونه  از  عاری  و  تمیز  باید  اجرا  از  قبل  سطح 
کثیفی، کپک، روغن و چربی باشد. این محصول با استفاده از اسپری، غلتک و یا 

قلم مو قابل اجرا می باشد. معموال یک الیه روکش سیل کت W جهت محافظت 
سطح کافی است و از تجمع مواد در سطح مصالح جلوگیری شود ولی تا جایی 
که سطح جذب دارد باید اجرا ادامه پیدا کند. همچنین برای سطوح خلل و فرج 
دار، مانند سنگ فرش بتنی، روش اشباع سازی می تواند با غوطه ور کردن آن 
المان به مدت 15 الی20 ثانیه در استخر سیل کت W انجام گیرد. اگر دمای 
سطح زیر 5 درجه سانتی گراد یا باالتر از 40 درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال 
باران یا باد شدید در 8 ساعت آینده باشد، نباید اجرا شود. سطح بعد از بارندگی 
و یا شستشو باید به مدت 72 ساعت رها گردد و بعد از خشک شدن اجرا صورت 
پذیرد. مقدار مصرف بستگی مستقیم به میزان خلل و فرج سطح دارد. مقدار 
مصرف معموال یک کیلوگرم برای 2 تا 4 متر مربع برای سطوح خلل و فرج دار 
مانند آجر سفالی، بتن، گچ، سنگ فرش و سایر مصالح با جذب آب می باشد. 
برای سطوح با جذب آب پایین مانند سنگ، سرامیک و کاشی مقدار مصرف 
معموال یک کیلوگرم برای پوشش 4 تا 8 متر مربع می باشد. میزان مصرف دقیق 
با آزمایش روی سطح در محل پروژه تعیین می گردد. پس از اتمام کار سریعا 

ابزارها با آب شستشو گردد.

توجه:
جهت بررسی عملکرد کامل محصول باید به سطح بین 1 تا 3 هفته زمان داد 

تا کاماًل خشک شود. 

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 1، 4 و 20 کیلوگرمی عرضه می گردد.  

• شرایط نگهداري
نگهداری  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد. 

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی می تواند بر روی پوست 

ایجاد حساسیت کند. 

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Silcoat® S
محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه حالل

سیلکت S یک محصول یک جزئی بر پایه سیلیکون، با بنیان حالل و اشباع 
کننده دافع آب می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح به داخل 
منافذ سطح مصالح نفوذ می کند و با از بین بردن جذب سطحی محل اجرا، آنها 
را در مقابل نفوذ آب، گازهای جوی، خاك و گرد و غبار مقاوم می سازد. این 

محصول مطابق با استانداردهای ذیل قابل بررسی می باشد: 
 ASTM E154 و ASTM D5095 ، ASTM D6489

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع بی رنگ  حالت فیزیکی

gr/cm3  0/02 ± 0/8جرم حجمي

نداردقابلیت انحالل در آب

• خواص و اثرات
- مقاوم در مقابل رطوبت و دافع آب 

- سیستم با قابلیت تنفس 
- نفوذ در سطح مصالح 

- خاصیت خود تمیز شوندگی سطوح پس از بارش باران و قابل شستشو 
 )UV مقاوم در برابر تابش نور خورشید )اشعه -

- خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگ 
مصالح 

- عمر مفید زیاد 
- محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر 

• موارد کاربرد
بام، سنگ  بتنی، سنگی، گچی، آجری، سفال های  نفوذناپذیر کردن سطوح   -

فرش ها و ... 
- حفاظت از نمای ساختمان 

- حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی  

• میزان و روش مصرف 
ریز، قسمت های شل،  از هرگونه ذرات  و عاری  تمیز  باید  اجرا  از  قبل  سطح 
کثیفی، کپک، روغن و چربی باشد. این محصول با استفاده از اسپری، غلتک و یا 
قلم مو قابل اجرا می باشد. معموال یک الیه روکش سیلکت S جهت محافظت 
سطح کافی است. محافظ رطوبتی جذبی نما تا اشباع شدن کامل سطح و تا 
زمانی که سطح جذب دارد باید اعمال گردد و از تجمع مواد در سطح مصالح 
جلوگیری شود. همچنین برای سطوح خلل و فرج دار، مانند سنگ فرش بتنی، 
روش اشباع سازی می تواند با غوطه ور کردن آن المان به مدت 15 الی 20 
ثانیه در استخر سیلکت S انجام گیرد. اگر دمای سطح زیر 5 درجه سانتیگراد 

یا باالتر از 40 درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در 12 ساعت 
آینده باشد، نباید اجرا شود. سطح قبل از اجرا باید به مدت 72 ساعت کامال 
خشک باشدو سپس اجرا صورت پذیرد. مقدار مصرف معموال یک کیلوگرم برای 
2 تا 4 متر مربع برای سطوح خلل و فرج دار مانند آجر سفالی، بتن، گچ، سنگ 
فرش و سایر مصالح با جذب آب می باشد. برای سطوح با جذب آب پایین مانند 
سنگ، سرامیک و کاشی مقدار مصرف معموال یک کیلوگرم برای پوشش 4 تا 
8 متر مربع می باشد. میزان مصرف دقیق با آزمایش روی سطح در محل پروژه 

تعیین می گردد. پس از اتمام کار سریعا ابزارها با آب شستشو گردد. 

توجه:
جهت بررسی عملکرد کامل محصول باید به سطح بین 1 تا 3 هفته زمان داد 

تا کاماًل خشک شود. 
 

• نحوه بسته بندي
این محصول در قوطی های فلزی 1 و 3/5 لیتری عرضه می گردد.  

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد. 

• موارد ایمنی
در  ولي  نمی باشد  افراد  برای سالمتی  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این 
محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. همچنین این 
محصول آتش گیر می باشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتش سوزی می شود مانند 

کشیدن سیگار، جوشکاری و ... پرهیز گردد. 

توجه:
- درصورتیکه این محصول داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  محصول روي بدن ریخته شود، سریعاً 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده 

شود. 
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.  
- محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه، جوشکاری، 

کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع می باشد. 
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Silcoat® CS590
الک تنفسی نما سیلیکون- آكریلیک

پایه ترکیبی سیلیکون و آکریلیک محلول  بر  CS590 یک محصول  سیلکت 
بوده  نفتی  و حالل های  بو  بدون   CS590 نما  تنفسي  می باشد. الك  آب  در 
ایجاد  با  که  می باشد  ساختمانی  انواع سطوح  به  مناسبی  دارای چسبندگی  و 
یک الیه نازك و نفوذ در بستر، عالوه بر براقیت نسبي و تنفس سطح، موجب 
خاصیت آبگریزي، غبارگریزي و آب بندی سطح مي شود. محصول فوق وابسته 
به سطحی که باید پوشش دهد، قابلیت رقیق شدن با آب را تا 50 درصد وزن 

محصول دارد.
و   ASTM D5095، ASTM D6489 استاندارد  با  مطابق  محصول  این 

ASTM E154 قابل بررسی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع شیری رنگ  حالت فیزیکی

0/02± 1/03 گرم بر سانتی متر مکعبجرم حجمي

• خواص و اثرات
- مقاوم در مقابل رطوبت و دافع آب و ایجاد الیه منعطف

- سیستم با قابلیت تنفس 
- نفوذ در سطح مصالح 

- فاقد ترکیبات آلی فرار 
- غیر قابل اشتعال و غیر سمی و بدون بو بعد از اجرا

- خاصیت خود تمیز شوندگی سطوح پس از بارش باران و قابل شستشو
)UV مقاوم در برابر تابش نور خورشید )اشعه -

- خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگ 
مصالح 

- عمر مفید زیاد 
- محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر 

• موارد کاربرد
بام، سنگ  بتنی، سنگی، گچی، آجری، سفال های  نفوذناپذیر کردن سطوح   -

فرش ها و ... 
- حفاظت از نمای ساختمان 

- حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی 

• میزان و روش مصرف 
شل،  قسمت های  ریز،  ذرات  هرگونه  از  عاری  و  تمیز  باید  اجرا  از  قبل  سطح 
کثیفی، کپک، روغن و چربی باشد.. این محصول با استفاده از اسپری، غلتک 

و یا قلم مو قابل اجرا بر روی سطوح مختلف می باشد. معموال یک الیه روکش 
سیلکت CS590 جهت محافظت سطح کافی است و از تجمع مواد در سطح 
مصالح جلوگیری شود. اگر دمای سطح زیر 5 درجه سانتی گراد یا باالتر از 40 
درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در 8 ساعت آینده باشد، 
نباید اجرا شود. سطح بعد از بارندگی و یا شستشو باید به مدت 72 ساعت رها 
گردد و بعد از خشک شدن اجرا صورت پذیرد. مقدار مصرف بستگی مستقیم به 
میزان خلل و فرج سطح دارد. مقدار مصرف معموال برای پوشش یک متر مربع 

از سطح بین 250 تا 350 گرم می باشد.   

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 1 و 4 و 20 کیلوگرمی عرضه می گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
در  ولي  نمی باشد  افراد  برای سالمتی  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این 

محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. 

توجه:
- درصورتیکه این محصول داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود. 
- تماس این ماده با پوست مي تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این 
به مدت 15  باید حداقل  آلوده  پوست  محصول روي بدن ریخته شود، سریعاً 

دقیقه در آب تمیز شستشو دهید. 
- لباس آلوده حتماً باید سریعاً با مواد شوینده شستشو شده و مجدداً استفاده 

شود. 
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشک 

مراجعه شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Bitucoat® EM12
پوشش امولسیون قیری پایه آب

بیتوکت EM12 یک محصول یک جزئی بر پایه مواد قیری و حالل های آبی 
که با چسبندگی و پوشش مناسب، آب بندی ایجاد می کند و می تواند به عنوان 
ایجاد الیه های مانع تبخیر، پوسته های نم گیر، پوشش مخازن و لوله های آب 
آشامیدنی، حفاظت از سازه های بتنی زیر زمینی، عمل آوری بتن ضمن حفظ 
آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول با استاندارد BS3416 Type 1 مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع قهوه ای - مشکیحالت فیزیکی

gr/cm3  0/03 ±  1/05جرم حجمي

غیرقابل اشتعالاشتعال پذیری

مقاومت حرارتی در دمای 80 درجه 
بدون شره و تاول زدگیسانتی گراد

انعطاف پذیری در دمای صفر درجه 
بدون تركسانتی گراد

بدون تاول زدگی و مقاومت در برابر آب
امولسیون شوندگی

• خواص و اثرات
- تک جزیی است و با آب رقیق می گردد

- خشک شدن سریع
- قابل استفاده بر سطوح مرطوب

انعطاف  قابل  الیه  یک  و  شده  آب، خشک  تبخیر  از  پس  و  مصرف  از  بعد   -
االستیک از خود ایجاد می نماید

- پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم بوده و در آب حل نمی شود
- برخورداری از خاصیت حفظ و نگهداری فوق العاده آب به منظور عمل آوری 

مخلوط بتنی
- چسبندگی عالی به اکثر سطوح رایج در ساختمان

- سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب، که می توان از جاروب پالستیکی، 
برس، ماله و یا اسپری )پیستوله نازل درشت( برای اجرای آن روی سطح کار 

استفاده نمود

• موارد کاربرد
تونل ها،  زیرزمین ها،  سقف ها،  دیوارها،  آب بندی  جهت  عایق  عنوان  به   -
سفال ها  فونداسیون ها،  مخازن،  بهداشتی،  سرویس های  استخرها،  سردخانه ها، 

و محافظت در برابر نفوذ یون کلر
- پوشش ضدزنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی و فوالدی

• محدوده  و روش مصرف
هر 1 کیلوگرم از این محصول برای پوشش 1/5 الی 3 مترمربع قابل استفاده 

با توجه به شرایط موجود و ناهمواری سطح، میزان  البته این مقدار  می باشد. 
مصرف قابل افزایش می باشد. سطح زیر کار می بایست تمیز و عاری از هرگونه 
کرمو  نقاطی  وجود  صورت  در  و  بوده  سست  مناطق  یا  و  آلودگی  و  چربی 
کپکو  ترمیم کننده  ماده  با  را  مناطق  این  باید  بتنی  سطوح  در  پریدگی  یا  و 
)Softcoat( اصالح نمود و سپس این محصول را به وسیله قلم مو و یا اسپری و 
یا غلطک بر روی سطح موردنظر اعمال کنید. برای اجرای مرحله دوم )الیه دوم( 
می بایست 8 الی 12 ساعت پس از اجرای مرحله اول صبر کرد تا سطح اعمال 
شده الیه اول آمادگی الزم را جهت چسبندگی مناسب با الیه دوم به دست آورد 
و الیه دوم را عمود بر الیه اول، روی سطح کار اجرا کنید )در صورت اعمال 
مالت بتنی روی الیه دوم بهتر است این الیه به صورت زبر با مخلوط کردن آن با 
مقداری ماسه یا پاشیدن ماسه روی آن اجرا گردد(. زمان خشک شدن در دمای 
بین 5 تا 35 درجه حداکثر 8 الی 12 ساعت و زمان بهره برداری کامل از سطح 
حدود 24 ساعت می باشد. این مدت با شرایط آب و هوایی منطقه متغیر است. 

توجه:
- درصورت نیاز به اجرای پرایمر در زیر کار می توان این محصول را به نسبت 

یک به یک با آب رقیق نمود و به عنوان پرایمر اجرا نمود. 
- مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از یخ زدگی محافظت گردند. اعمال بر 

روی سطوح یخ زده امکان پذیر نمی باشد. 
- وسایل و تجهیزات قبل از سخت شدن مواد، با آب قابل تمیز کردن می باشد 

و در صورت سخت شدن از تینرهای مخصوص استفاده گردد.
- این محصول در برابر فشار منفی آب مقاوم نمی باشد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در سطل های حدود 20 کیلوگرمی عرضه می گردد.  

• شرایط نگهداري
نگهداری  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد. 

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی می تواند بر روی پوست 

ایجاد حساسیت کند. 

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني روي بدن ریخته شود، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Capflex® C
ماستیک پایه قیری سرد اجرا

کپ فلکس C یک درزگیر االستیک بر پایه بیتومن رابر و پلیمرهای ویژه است 
که به فرم طبیعی خشک شده و حالت االستیک پیدا خواهد کرد و پس از آن 
مقاومت باالیی در برابر حرارت و شرایط جوی خواهد داشت. از این ماده جهت 
پر کردن درزهای عمودی و افقی خصوصاً درزهای انبساطی استفاده می گردد. 
این محصول با استانداردهای ASTM C1330  و ASTM C1193 مطابقت 

دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

خمیر سیاه رنگحالت فیزیکی

gr/cm3  0/05 ±  1/35دانسیته

• خواص و اثرات
- چسبندگی عالی به سطح بتن، سیمان، فلز و چوب

- دمای سرویس 5- تا 70 درجه سانتی گراد
- مقاوم در برابر آب دریا و فشار آب و یون کلر

- مقاوم در برابر شرایط جوی
- بدون شره

- آماده مصرف

• موارد کاربرد
- برای درزهای عمودی و افقی در مناطق سردسیر و گرمسیر

- درزبندی کانال های آبرسانی و لوله ها 
- درزبندی پل ها، سقف ها و آسفالت

- درزهای بین ساختمان ها و پشت بام ها 

• محدوده  و روش مصرف
کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. 
برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. 
ماستیک را به وسیله کاردك یا ماله یا سایر ابزار تزریق مناسب در محل درز به 

فرمی که کاماًل با مقاطع مورد نظر در تماس قرار بگیرد اجرا نمایید.

توجه:
- این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست

- در صورت نیاز و حالت جامد داشتن ماستیک، میتوان سطل ماستیک را در 
حمام آب گرم با دمای بین 60 تا 80 درجه سانتیگراد قرارداد تا حالت خمیری 

ایجاد شود.

• نحوه بسته بندي
در سطل های حدود 25 کیلوگرمی عرضه می شود. 

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد.

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي می تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني با بدن تماس پیدا کند، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
آب بند کننده های سطحی و ماستیک ها

Capflex® H
ماستیک پایه قیری گرم اجرا

حالت  تا  که  است  رابر  بیتومن  پایه  بر  االستیک  درزگیر  یک   H کپ فلکس 
سیالیت گرم شده و برای درزهای اجرایی و انبساطی افقی مصرف می شود. این 

محصول با استاندارد ASTM D1854 مطابقت دارد. 

• حالت فیزیکی و شیمیایی

جامد االستیک سیاه رنگحالت فیزیکی

gr/cm3  0/05 ± 1/20 دانسیته

• خواص و اثرات
- چسبندگی عالی به سطح بتن، سیمان، فلز و چوب

- دمای سرویس 25- تا 70 درجه سانتی گراد
- مقاومت باال در برابر آب دریا، فاضالب و یون کلر

- مقاوم در برابر شرایط جوی
- بدون شره 

- آماده مصرف 
- بدون اثر سوئی روی آب آشامیدنی 

• موارد کاربرد
- برای درزهای انبساطی و اجرایی افقی
- درزبندی کانال های آبرسانی و لوله ها 

- درزبندی پل ها، سقف ها و آسفالت 
- درزهای بین ساختمان ها و پشت بام ها 

• محدوده  و روش مصرف
کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. 
برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. 
غیر مستقیم  به صورت حرارت  و  تا دمای 160 درجه سانتیگراد  را  ماستیک 
 ... گرم نموده و پس از رسیدن به حالت سیال با روش های ریزشی، تزریق و 

اجرا نمایید. 

توجه:
- اجرای ماستیک باید در دمای باالی 5 درجه سانتیگراد و در شرایط جوی 

خشک انجام پذیرد
- این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست.

• نحوه بسته بندي
در بسته های حدود 20 کیلوگرمی عرضه می شود. 

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

می باشد. 

• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي می تواند بر روي پوست 

ایجاد حساسیت کند.

توجه:
- درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، 

با چشم آسیب دیده، درون آب تمیز پلک زده شود.
این  لذا چنانچه  و  ایجاد حساسیت کند  پوست مي تواند  با  ماده  این  تماس   -

افزودني با بدن تماس پیدا کند، با آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده سریعاً باید با آب تمیز پاك شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
مصالح کف سازی

Densicoat® 
سخت كننده سطحی مایع

دنسی کت، یک ماده سخت کننده سطحي بتن مي باشد که محلولي از نمک هاي 
سیلیکاتي در آب بوده که در سطح بتن نفوذ کرده و با آهک آزاد موجود در 
بهبود  موثري  بطور  را  بتن  تراکم سطحي  و  داده  واکنش  بتن  منافذ سطحي 
مي دهد. واکنش حاصله عالوه بر افزایش استحکام سطح بتن، مقاومت بتن را در 
برابر مواد شیمیایي و اسید افزایش داده و تشکیل خاك روي سطح را نیز مانع 
 ASTM C779 و   ASTM C156 استانداردهای  با  محصول  این  مي گردد. 

قابل ارزیابی می باشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع غلیظ زرد رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/05 ± 1/45 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- افزایش استحکام سطح بتن

- افزایش سختي بتن
- افزایش مقاومت بتن در برابر مواد شیمیایي

- افزایش آب بندي بتن
- افزایش دوام بتن

- فاقد اثر منفي بر روي سطح بتن
- فاقد اثر آتشزایي

- کمک کننده عمل آوری بتن

• موارد کاربرد
- انواع سازه هاي بتني و سطوح سیماني

• محدوده مصرف
میزان مصرف این محصول بسته به کیفیت بتن به شرح ذیل می باشد. 

تعداد دفعات 
نوع بتنپوشش دهي

نسبت حجمي 
آب : دنسی کت

متراژ پوشش دهي 
سطح به ازاي هر 

لیتر

3
بتن با تخلخل و 
استحکام متوسط

پوشش اول 1:4
پوشش دوم: 1:3
پوشش سوم: 1:2

6-3 متر مربع

بتن متراکم2
پوشش اول 1:4
8-6 متر مربعپوشش دوم: 1:3

1
سطوح با کیفیت 

25-20 متر مربع1:5باالي بتني

• روش مصرف
گونه  هر  و  غبار  و  گرد  از  کاماًل  باید  دهي  پوشش  از  قبل  نظر  مورد  • سطح 
آلودگي شیمیایي و مواد روغني شسته و تمیز گردد. در صورت استفاده از مواد 
عمل آورنده )curing agents( باید این مواد از سطح زدوده گردند. چنانچه 
درز یا ترکي بر روي سطح مي باشد توسط ترمیم کننده مناسب مثل سافت کت 
پر شود. چنانچه آبي بر روي سطح جمع شده باشد باید قبل از پوشش دهي 
خشک گردد. براي رسیدن به کیفیت بهتر پیشنهاد مي شود که عمر بتن حداقل 

به 14 روز رسیده باشد. 
با مقدار آب  و  نظر محاسبه شده  اساس سطح مورد  بر  • مقدار ماده مصرفي 

مناسب در یک میکسر، کاماًل به صورت محلول در آید.
• بسته به نوع بتن، یک تا سه بار پوشش دهي باید بر روي سطح صورت پذیرد.
امکان  کشي  دستمال  توسط  یا  و  کشي  برس  اسپري،  توسط  دهي  پوشش   •

پذیر مي باشد.
و  روي سطح جلوگیري شود  بر  اي  توده  به صورت  فوق  محلول  تجمیع  از   •

سریعاً از روي سطح پاك شود.
• به مدت 6 تا 12 ساعت زمان داده شود تا سطح کار خشک گردد و دفعات 
دوم و سوم پوشش دهي در صورت لزوم، پس از خشک شدن دفعه اول باشد. 
نفوذ دفعات بعدي با سرعت کمتري صورت مي گیرد و لذا قبل از پوشش دهي 

براي مرتبه هاي بعدي سطح کار با آب تمیز شسته شود.
نکته مهم: از تماس محصول فوق با سطوح فلزي و شیشه اي جلوگیري شود و 

در صورت پاشش آن بر روي سطح، با آب سریعاً پاك شود.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 28 کیلوگرمي عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
محصول فوق قلیایي بوده و مي تواند بر روي بدن ایجاد حساسیت نماید. استفاده 

از دستکش و عینک هنگام استفاده توصیه مي شود.

توجه:
با آب و صابون شستشو  تماس حاصل کرد  با پوست  ماده  این  - درصورتیکه 

صورت پذیرد و سپس با کرم مناسب پوست محافظت گردد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
مصالح کف سازی

Topco® 
كفپوش صنعتی پایه سیمانی )بتن سخت دست پاش(

محصول کفپوش صنعتی تاپکو )Topco( به صورت پودر آماده مصرف جهت 
اجرای همزمان روی بتن تازه اجرا شده )بین گیرش اولیه و ثانویه( برای ایجاد 
کفپوشی با سطح متراکم، محکم و مقاوم در برابر فشارهای مکانیکی، ضربه و 
سایش تهیه شده که شامل سنگدانه با مقاومت سایشی باال )ریزدانه(، افزودنی های 
)پیگمنت(  رنگدانه  نیاز  صورت  در  و  پرتلند  سیمان  و  مسباره   شیمیایی، 

می باشد. این محصول با استاندارد DIN 1100 مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

پودر در رنگ  بندی مختلف )طوسی، آبی ، زرد، سبز و حالت فیزیکی
قرمز(

در محدوده استانداردمقدار کلر

• خواص و اثرات
- مقاومت سایشی باال
- مقاومت فشاری باال

- سختی  باال
- اکسید نمی شود

- ایجاد سطح غیر لغزنده
- افزایش نفوذ ناپذیری سطح بتن

- افزایش مقاومت سطح در برابر سیکل ذوب و یخ
- اجرای سریع و آسان

- از قبل مخلوط شده و آماده مصرف

• مشخصات فنی
:DIN 1100 براساس استاندارد

• موارد کاربرد
تاپکو یک پودر خشک آماده مصرف جهت افزایش مقاومت سایشی و فشاری 
 باشد. جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت صنایع کشور این 

ایده که  بندی شده 
می باشد مانند:

- پارکینگ های طبقاتی
- نیروگاه  ها

- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- صنایع خودرویی

- صنایع غذایی
- صنایع دارویی و  بهداشتی

- ایستگاه های مترو
- فرودگاه ها و هتل ها و مجتمع های تجاری

- انبارها و باراندازها
- صنایع چاپ و بسته بندی

- صنایع نظامی
- انواع کارخانجات و ... 

• محدوده  و روش مصرف
میزان مصرف تاپکو 4 الی 5 کیلوگرم در هر مترمربع می باشد. توصیه می شود 
که سطح موردنظر به بخش هایی از سطح معلوم خط کشی شود. سپس مصالح 
باید با دقت بر روی سطح پاشش شود تا با نسبت یکسان همه سطح پوشش 
شود. استفاده از تاپکو باید بالفاصله پس از تبخیر آب انداختگی و در زمانی که 
سطح بتن دارای درخشنگی نمناك است اجرا شود. برای کف های بزرگ الزم 
است تا به صورت تدریجی در کنار تیم بتن ریزی کار شود تا استفاده از مواد را 

در زمان مناسب تضمین کند. 
تاپکو در دو مرحله بکار می رود: 

1( در مرحله اول 3 کیلوگرم بر مترمربع روی سطح بتن پاشیده می شود. وقتی 
این  پایه تیره می شوند،  از بتن  اولیه به وسیله جذب رطوبت  مصالح بکاررفته 
الیه اولیه می تواند ماله کشی خودکار )ماله پروانه ای( شود. ماله کشی چوبی و یا 
در کف سطح های بزرگ، ماله کش خودکار قوی )power float( ممکن است 

مورد استفاده قرار گیرد. 
2( مرحله دوم پس از ماله کشی مرحله اول آغاز شود، 2 کیلوگرم بر مترمربع 
باقی مانده از هاردفلور به طور یکپارچه روی سطح در زاویه قائم به مرحله اول 
پاشیده شود. وقتی رطوبت جذب شد، سطح می تواند مانند روش قبل ماله کشی 

شود. 

)kg/cm2( مقاومت فشاری
)28 روزه(

)cm3/50cm2( مقاومت سایش
)28 روزه(

سختی سنگدانه ها
)Mohs scale(

نتایج مشخصه

)5 )تاپکو   700
)4 )تاپکو   700
700   )تاپکو 3(

)5 )تاپکو   5  <
)4 )تاپکو   4  <
> 3   )تاپکو 3(

)5 )تاپکو   7
)4 )تاپکو   8
9   )تاپکو 3(

سطوح بتنی می
محصول در سه رده مقاومت سایشی  )Topco 3  , 4 &  5(  آماده و بسته 

و سنگین  ترافیک سبک  با  همه سطوح صنعتی  برای   آل 

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


مواد شیمیایی صنعت ساختمان
مصالح کف سازی

Topco® 

به سخت شدگی مناسب  نهایی سطح موردنظر وقتی سطح  پایان رساندن  به 
برسد با استفاده از تیغه یک ماله کش اتوماتیک قوی می تواند انجام شود. 

روش اجرای لبه ها:
جایی که لبه ها برای تحمل فرسایش قوی یا ضربه مناسب هستند، مطلوب است 
تا به این مناطق به وسیله یکی از روش های پیش رو یک حفاظت اضافی اعمال 

شود تا به طور کامل یک سطح بهبود یافته را آماده کنیم: 
به  دست  بوسیله  باید  تاپکو  شده،  ریخته  تازه  بتن  کردن  ترار  از  بعد  فوراً   )1
تناسب 5 کیلوگرم بر متر مربع در نوار با پهنای 100 میلیمتر در طول انحنای 

گوشه ها پاشیده شود و ماله کشی دستی سطح انجام گردد. 
2( فوراً بعد از تراز کردن بتن تازه ریخته شده، یک برش به عمق 10 میلیمتر از 
بتن در کناره های دال را بردارید و تا سطح دال را به حالت مخروطی کنید. این 
قسمت را با خمیر سفت تاپکو جایگزین کنید. اطمینان حاصل کنید که به طور 
کامل روی بتن پایه متراکم شده باشد. این سطح مسلح مقاومت اضافی خواهد 

داشت وقتی پرداخت کامل ثانویه به خوبی اعمال شود. 
زمانبندی در اجرای تاپکو مهم می باشد و باید توجه کافی اعمال شود تا نیروی 
کارگری، ماشین آالت و مصالح مناسب که برای تکمیل همه سطوح تا زمانی 

که رطوبت کافی در دسترس است تضمین کند.
تمیز کردن:

کل تجهیزات باید با آب تمیز فوراً بعد از استفاده و قبل از اینکه مصالح سفت 
شوند شسته شوند. 

عمل آوری:
تاپکو باید به طور یکپارچه عمل آوری شود تا یک سطح متراکم و بدون خلل 
کند.  فرآهم  را  باالست  سایشی  مقاومت  و  سخت  پوششی  دارای  که  فرج  و 
روکارهای  برای  معمول  مشکالت  بر  که  می کند  تضمین  یکپارچه  عمل آوری 
غلبه شود.  کامل  به طور  ترك خوردگی  و  تابیدگی، جمع شدگی  مانند  نازك 
این کار با پوشش های پلی اتیلن و یا با مواد و عمل آورنده های شیمیایی توصیه 

می شود.
پرداخت سطح:

پرداخت ثانویه سطح برای تاپکو به دلیل دانسیته باال و تخلخل کم نهایی به 
طور معمول نیاز نیست. 

توجه:
- تا قبل از تبخیر آب حاصل از آب انداختگی کار پودر پاشی آغاز شود. 

کاهش  را  نهایی  کیفیت  ماله کشی،  عملیات  در  اضافی  آب  هر  از  استفاده   -
می دهد. 

- برای سطوح رنگی دقت بیشتر در اجرا الزم است. 
نیاز  باالتر  رده  با  سایشی  مقاومت  که  جایی  مهاجم،  خاص  محیط های  در   -

با اسیدها و نمک های آنها یا سایر مصالح که  از تاپکو در سطوح در تماس   -
باعث حمله سریع یا زوال بتن حاوی سیمان پرتلند می شوند نباید استفاده شود. 
از 3  یا بتن دارای درصد هوای بیشتر  نباید روی بتن حاوی کلسیم کلرید   -

درصد است، استفاده شود.

• نحوه بسته بندي
محصول فوق در کیسه های 25 کیلوگرمی عرضه می شود و هر کیسه حدود 5 

مترمربع را پوشش می دهد. 

• شرایط نگهداري
نور  تابش طوالني  و  یخبندان  از رطوبت،  دور  و  بسته  در  اولیه  بسته بندی  در 
خورشید به مدت 12 ماه قابل نگهداری است. اگر در مناطق با دما و رطوبت باال 

انبار شود عمر محصول کاهش پیدا خواهد کرد. 

• موارد ایمنی
این محصـول دارای خاصیت قلیایـی بوده و لذا در هنگام کار با این محصول 

توصیه می شود از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود. 
چنانچه این محصول در چشم ریخته شود حداقل 15 دقیقه با آب تمیز جاري 
شستشو شود و به پزشک مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود. 

همچنین این محصول از لحاظ آتش گیری بی خطر می باشد.

است نباید استفاده شود. در این شرایط باید از محصول تاپکو 3 این شرکت   
استفاده شود.
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
الیاف بتن

فایبرکپ 12، الیاف پلی پروپلین است که به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل 
جمع شدگی و ترك خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن به کار می رود. این 

محصول با استانداردهاي ASTM C1116 مطابقت دارد.

• مشخصات فنی

gr/cm 30/91چگالی

165درجه سانتیگراددمای ذوب

80 ≤%ازدیاد طول

MPa≤ 345استحکام کششی

GPa≤ 3/5مدول االستیسیته

mm12طول الیاف

Microns35قطر الیاف

Denier8ظرافت

• خواص و اثرات
- کاهش ترك خوردگی بتن 
- کاهش آب انداختگی بتن 

- افزایش مقاومت بتن در برابر بارهای ضربه ای 
- افزایش مقاومت بتن در برابر آتش سوزی 

- مقاومت در مقابل شرایط اسیدی و قلیایی 
- افزایش چسبندگی بتن به میلگردها 

- افزایش استحکام در سطح بتن و افزایش مقاومت سایشی  
- افزایش عمر سازه بتنی

- پخش یکنواخت در مخلوط بتن و عدم زنگ زدگی

• موارد کاربرد
- قطعات بتنی پیش ساخته و جداول 

- کف سازی پیاده رو، خیابان ، کف انبارها و سوله های صنعتی
- پی دیوار سازه های زیرزمینی 

- سیلوهای بتنی
- سقف های کامپوزیت 

- راه ها و عرشه پل ها
- لوله های سیمانی

- سازه  های نگهدارنده آب و بتن ریزی سازه های ساحلی 

- نماهای بتنی 
- بتن های حاوی میکروسیلیس 

- ترمیم لکه ها و اجرای تیغه های نازك 

• محدوده  و روش مصرف
600  الی 900 گرم در هر متر مکعب بتن

توجه:
- در صورت مصرف الیاف فایبرکپ 12، با مقادیری بیشتر از حدود داده شده در 
جدول باال، ضمن کاهش کارایی بتن، میزان چسبندگی مخلوط افزایش می یابد.

- استفاده از روان کننده مناسب در کنار این محصول توصیه می گردد. 

• نحوه بسته بندي
این محصول در کیسه های 5 و 20 کیلوگرمی عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  سال   5 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
بر روي پوست  میتواند  ولي  نمي باشد  مواد خطرناك  این محصول جزء دسته 
ایجاد حساسیت کند. براي کار با آن از دستکش و عینک مناسب استفاده شود.

Fibercap® 12
الیاف پلی پروپیلن
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مواد شیمیایی صنعت ساختمان
تمیزکننده های مصالح ساختمانی و ابزار آالت

Betonyse®  
تمیزكننده سطوح و قالب از آلودگي بتني

بتونیز ماده اي است اسیدي که به منظور تمیزکاري سطوح قالب فلزي بتن و 
دیگر سطوح از بتن هاي به جا مانده مورد استفاده قرار مي گیرد. در این محصول 

مواد ضد خوردگي به منظور محافظت سطح از خوردگي استفاده مي گردد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

مایع سبز رنگحالت فیزیکی

gr/cm3 0/01 ± 1/06 در 20 درجه سانتیگرادجرم حجمي

• خواص و اثرات
- واکنش پذیري با بتن
- پایین بودن بوي اسید

- افزایش عمر قالب هاي بتن
- به حداقل رساندن زمان تمیز سازي و آماده سازي مجدد قالب هاي استفاده 

شده
- مانع از خوردگي قالب هاي فلزي مي گردد.

• موارد کاربرد
- انواع قالب هاي بتني

- انواع سطوح ، ابزار و ماشین آالت آلوده شده با بتن سخت شده
- شستشوي سطحي بتن جهت آماده سازي براي عملیات رنگ آمیزي

• محدوده و روش مصرف
ابتدا به روش سعي و خطا واکنش پذیري بتونیز را با سطح مورد نظر سنجیده 
و به میزان الزم با آب آن را رقیق مي کنیم. واکنش پذیري با کمترین غلظت 
ممکن باید حاصل شود. این کار در حد محدود صورت مي گیرد و بر اساس نتایج 
حاصله، مقدار بتونیز مورد نیاز براي کل سطح محاسبه شده و در صورت نیاز 
با آب مخلوط مي گردد. سطح مورد نظر توسط اسفنج با محلول بتونیز شستشو 
با آب تمیز  مي شود که با واکنش همراه مي باشد. پس از پایان واکنش سریعاً 
سطح مورد نظر شستشو گردد. براي سطوحي که شدیداً آلوده مي باشند، باید 

عالوه بر شستشو،  به روش مکانیکي سطح مورد نظر تمیز گردد.

• نحوه بسته بندي
این محصول در گالن 20 لیتري و بشکه 210 لیتري عرضه مي گردد.

• شرایط نگهداري
نگهداري  قابل  ماه   12 مدت  به  استاندارد  انبارش  شرایط  در  فوق  محصول 

مي باشد.

• موارد ایمنی
1- محصول فوق اسیدي بوده و بر پوست، چشم و لباس اثر منفي دارد.

2- بتونیز مي تواند بر سطح فلزات خوردگي ایجاد کند و لذا باید آثار به جا مانده 
از آن سریعاً شستشو گردد.

توجه:
- درصورتیکه این ماده با پوست تماس حاصل کرد با کرم مخصوص آن سطح 
را پاك کرده تا اثري از رزین روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو 

صورت پذیرد.
- چنانچه این ماده در چشم پاشیده شود با آب تمیز شستشو شده و سریعاً به 

پزشک مراجعه گردد.
- در صورتیکه این ماده بر روي لباس ریخت سریعاً لباس با مواد شوینده شسته 

شود.
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نوارهای آب بندی

P.V.C Waterstop®	......................................................	سی	وی	پی	های	واتراستاپ
Bentoseal®	..................................................................................	بنتونیتی	های	واتراستاپ
Hydroseal®	............................................................................	هیدروفیلی	های	واتراستاپ
Petroseal®	...................................................................................	الستیکی	های	واتراستاپ
Gasket®	................................................................................................................	گسکت	نوارهای
Geoseal®	...................................................................................................	ژئوممبران	های	ورق
Geofix®	........................................................................................................................	ها	ژئوتکستایل

ی
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

واتراستاپ های تولیدی شرکت کپکو از جنس پی وی سی قابل انعطاف با کیفیت بسیار باال است که برای آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی سازه های بتنی به کار 
می رود و در اندازه های مختلف در دسترس است. این محصول جهت ارائه مشخصات انعطاف پذیری باال و دوام دراز مدت فرموله و تولید می گردد. 

شرکت کپکو برای اولین بار در ایران استانداردهای واتراستاپ را در دو بخش ISIRI 13277-1 و ISIRI 13277-2 تدوین و تنظیم نموده است. طراحی تمام ابعاد، 
شیارها و حفره ها در واتراستاپ های تولیدی شرکت کپکو بر اساس بخش اول و الزامات فنی دیگر مانند ازدیاد طول در زمان گسیختگی )االنگیشن( طبق بخش دوم 

کنترل می گردد.

P.V.C Waterstop®  

مشخصات ظاهری و فنی

بدون حباب، ترك یا انقباضویژگی های عمومی

مطابق استاندارد ملی ایران  1-13277 )در ادامه توضیح داده شده است(ویژگی های ظاهری

)Shore A( 5±67سختی

)MPa( 10مقاومت کششی ≥

≤ 300%ازدیاد طول در حداکثر بارگذاري )%(

)N/mm( 12مقاومت پارگي ≥

≤ 200اثر سرما :ازدیاد طول در 20- درجه سانتیگراد )%(
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واتراستاپ انتهایی

برای  داخلی  واتراستاپ 
درز انبساطی

واتراستاپ خارجی برای درز انبساطی واتراستاپ خارجی برای درز اجراییواتراستاپ داخلی برای درز اجرایی

نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

• نحوه ی قرارگیری واتراستاپ های پی وی سی مختلف در سازه

موارد کاربرد
و  اجرایی  درزهای  آب بندی  برای  کلی  طور  به  سی  وی  پی  واتراستاپ های 

انبساطی سازه های درتماس با آب یا نگهدارنده آب بکار می روند: 
- مخازن آب، برج های آب و مخازن فاضالب

- استخرهای آب
- سدها، کالورت ها، کانال ها و سرریزها

- دیوارهای جدا کننده )Bund walls( اطراف مخازن نگهدارنده سیاالت
- پارکینگ های زیرزمینی

- تونل و زیرگذرها
- دیوارهای حائل و نگهدارنده

- دال های بام
- سایر سازه های در تماس با آب که دارای درز اجرایی و انبساطی

مزایا
- طیف وسیعی از عرض و ضخامت با توجه به شرایط ساخت و ساز

- مطابق با استانداردهای بین المللی و داخلی
- فراهم بودن تجهیزات جوش در محل پروژه

- فراهم بودن گیره برای راحتی نصب در محل مورد نظر
)welding joints( طول رول های بلند برای به حداقل رساندن درز جوش -
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انتخاب واتراستاپ بر اساس نوع درز

انتخاب واتراستاپ بر اساس نوع درز

نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

Dشکل 1: مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع

شرح نمادهای شکل 1

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع D برحسب میلیمتر 

ISIRI 13277-1مشخصات ظاهری استاندارد واتراستاپ های پی وی سی بر اساس

پهنا ضخامت دندانه های مهاری حفره

190 70 25 3

240 80 30 3/562/5

2/5

320 100 35 475 3/55

3
15

11

10

20

4

500 150 45 4/5100 4/5 186
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

شرح نمادهای شکل 2

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع A برحسب میلیمتر  

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع DA برحسب میلیمتر  

  A شکل 2: مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع

  DA شکل 3: مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع

240 80 62/5 2/5

320 100 75

3/5

3/5

3

15
11

500 150 100

4/5

186

پهنا ضخامت دندانه های مهاری

240 90 4 20 16

320 100 6 25 214
114

4 4645 20 20

500 120 8 25 21

پهنا ضخامت دندانه های مهاری حفره
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

شرح نمادهای شکل 3

شرح نمادهای شکل 3

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع AA برحسب میلیمتر  

  AA شکل 4: مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع

240 90 4 20 16

320 100 6 25 214
114

4 645

500 120 8 25 21

پهنا ضخامت دندانه های مهاری
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

نحوه ی انتخاب واتراستاپ بر اساس فشار آب

ایاالت متحده )US Corps of Engineers (، ضخامت واتراستاپ بر اساس نمودار ذیل  بر اساس استاندارد EM1110-2-2102 مربوط به مهندسین ارتش 
بدست می آید.

برای مثال می توان هر دو نوع واتراستاپ با عرض 12/5 سانتی متر - ضخامت 8 میلی متر و عرض 25 سانتی متر- ضخامت 4 میلی متر را برای ارتفاع آب 33 متر 
استفاده کرد.
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نکات مربوط به انتخاب واتراستاپ
نوع D: نوار واتراستاپ دندانه دار )آجدار( با حفره مرکزی مدفون در بتن برای 

درزهای انبساطی 
نوع A: نوار  واتراستاپ دندانه دار مدفون در بتن برای درزهای اجرایی 
نوع DA: نوار واتراستاپ تخت با حفره مرکزی برای درزهای انبساطی 

نوع AA: نوار واتراستاپ تخت برای درزهای اجرایی

طبق سفارش مشتری
قابل  دیگر  مختلف  های  اندازه  در  مذکور،  های  اندازه  بر  عالوه  ها  واتراستاپ 

می باشند.

Expansion joint waterstops, internal

Expansion joint waterstops, external

Construction joint waterstops, internal

Construction joint waterstops, external

Model Thickness (mm) Head of Water (m)

Waterseal D150 2.5 8

Waterseal D170 2.5 10

Waterseal D190 2.5 16

Waterseal D240 4 23

Waterseal D300 5 50

Waterseal D300 8 60

Waterseal D320 5 55

Waterseal D400 8 70

Model Thickness (mm) Head of Water (m)

Waterseal DA 240 4 23

Waterseal DA 300 4 60

Waterseal DA 500 4 80

Model Thickness (mm) Head of Water (m)

Waterseal AA 240 4 23

Waterseal AA 300 4 50

Waterseal AA 500 4 80

Model Thickness (mm) Head of Water (m)

Waterseal A150 2.5 7.6

Waterseal A170 2.5 10

Waterseal A190 2.5 16

Waterseal A240 3.5 23

Waterseal A300 4 45

Waterseal A320 4.5 50

نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

واتراستاپ های پی وی سی كپکو 
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

راهنمای نصب و تعمیر واتراستاپراهنمای حمل و نقل واتراستاپ

نگهداری صحیح 
و  شکل  بالفاصله  و  پذیرد  صورت  دقت  با  باید  کارگاه  در  واتراستاپ  تخلیه 
ابعاد واتر استاپ ها از نظر کامل بودن و یکپارچگی بازرسی شود. قبل از نصب، 
واتراستاپ ها باید در یک مکان محافظت شده و بر روی پالت، نگهداری شده و 

از آلودگی یا آسیب محافظت شوند.

عرض و پوشش بتن روی واتراستاپ 
برای عملکرد مناسب واتراستاپ باید ضخامت مقطع بتنی )d(، حداقل برابر با 

عرض واتراستاپ )a( باشد. 
)Cover( پوشش واتراستاپ ≤ )Embedment Depth( عمق جایگذاری

نگهداری در تابستان
واتراستاپ ها به خصوص در فصل تابستان باید از نورمستقیم خورشید، بوسیله 
باالست،  بیرون  محیط  حرارت  درجه  که  هنگامی  شوند.  محافظت  پوشاندن 
واتراستاپ ها باید به صورت پوشیده شده، به محل نصب حمل شوند و بدون 

اعمال تنش، از پوشش خارج شده و نصب شوند.

نگهداری در زمستان
درصورت امکان واتراستاپ ها باید به صورت پوشیده شده نگهداری شوند و قبل 
از نصب حداقل به مدت یک روز در یک اتاق گرم نگهداری شوند تا حمل و 

نصب آنها آسانتر شده و کمتر در معرض آسیب دیدگی قرار بگیرند.

تمیزی و سالم بودن 
در صورتی که واتراستاپ دچار تغییر شکل یا آسیبی شده است که کارایی آن 
را مختل می کند،  نباید نصب شود. قبل از نصب  واتراستاپ ها باید مطمئن شد 
که اعوجاج و چین و چروك و شکستگی نداشته باشد. تغییر شکلی که در طول 
حمل و نقل و یا انبار کردن در واتراستاپ خارجی ایجاد می شود، باید با کشش 

و عملیات حرارتی بر روی یک سطح صاف و هموار اصالح شود.
از 0± درجه سانتی  بیش  تنها می تواند در شرایطی که دمای هوا  واتراستاپ 

گراد است  نصب شود.

تثبیت واتراستاپ در موقعیت پایدار
واتراستاپ را باید در موقعیت مشخص شده، متقارن نسبت به محور درز نصب 
شود، و طوری ثابت شود که موقعیتش در طول بتن ریزی تغییر نکرده و جابجا 

نشود.
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

پوشش بتنی روی آرماتور
حداقل پوشش بتنی 20 میلیمتر باید تامین شود.

تثبیت واتراستاپ داخلی
واتراستاپ های داخلی به وسیله گیره واتراستاپ و سیم به آرماتورهای اطراف 
متصل شده و ثابت می شوند. فواصل حداکثر گیره های واتراستاپ، 25 سانتی 

متر می باشد.

جایگذاری افقی  واتراستاپ در دال ها
برای جلوگیری از کرمو شدن بتن و ایجاد حفره در بتن، واتراستاپ های داخلی 
در پی ها و دال ها باید به شکل V مانند با زاویه بیشتر از 15 درجه نصب شوند.

تثبیت واتر استاپ های خارجی
به  لبه ها  باید در  بر روی دیواره ها نصب می شوند،  واتراستاپ های خارجی که 

قالب میخ شوند. 2/3 طول میخ باید بیرون 
از قالب باشد و بازاویه 45 درجه کج شوند. 
اگر خطر وارد شدن ضربه ناگهانی در محل 
بتن  اثر  در  واتراستاپ  فوقانی  ریب های 
واتراستاپ  فوقانی  ریب  دارد،  وجود  ریزی 
بوسیله  متری  سانتی   25 فواصل  در  باید 
بسته  اطراف  میلگرد  به  واتراستاپ  گیره 

شود. 

فواصل محل جوش در خود واتراستاپ
فاصله بین دو جوش متوالی نوار واتراستاپ نباید از 0/5 متر کمتر باشد. ضمنا" 
سر انتهایی واتراستاپ آزاد نباید کمتر از 1 متر طول داشته باشد تا امکان جوش 

واتراستاپ در مراحل بعدی آسان باشد. 

آب بندی قالب هادر محل واتراستاپ
هنگام نصب نوار واتراستاپ، از آب بندی کامل قالب در محل واتراستاپ اطمینان 

کامل داشته باشید. فاصله واتراستاپ ها باید از هرگونه آسیب در امان باشند.
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

استفاده از واتراستاپ های خارجی 
واتراستاپ خارجی باید همیشه در سمت در تماس با آب نصب شود. همچنین 

باالیی  وجه  در  نباید  واتراستاپها  این 
هوا  ایجاد  دلیل  به  افقی  قطعات 
این  همچنین  گیرند.  قرار  حفره  و 
عوامل  برابر  در  باید  واتراستاپ  نوع 
ماسه  خاك،  مانند  خارجی  مکانیکی 
گوشه  تیز  سنگدانه های  حاوی  )که 

برنده نیستند( باشد.

 )r( شعاع خم واتراستاپ
سطح  بر  عمود  جهت  تغییر  که  زمانی 
واتراستاپ  دارد،  وجود   waterstop

باید حداقل شعاع خم تغییر جهت دهد.

حفاظتمالحظات هنگام بتن ریزی
جایگذاری واتراستاپ های خارجی

باید  لزوم  باشند. درصورت  یخ زدگی  و  آلودگی  نباید در معرض  واتراستاپ ها 
کارگاهی  عملیات  مانده  باقی  هرگونه  حذف   ( شوند  تمیز  ریزی  بتن  از  قبل 
مانند خاك اره، ماسه، پس مانده بتن، روغن، گریس، برف و یخ و غیره(. این 
می شوند  نصب  سازه  کف  در  که  خارجی  واتراستاپ های  برای  مخصوصا"  کار 

ضروری است.

بتن ریزی بدون ایجاد حفرات و کرمو شدگی بتن
واتراستاپ ها باید به طور کامل با بتن محصور شوند و نباید در بتن هیچ  گونه 
حفره ای بوجود  آید. ارتفاع بتن ریزی باید کم بوده و همچنین بتن باید روانی 

مناسب داشته و درعین حال جداشدگی نداشته باشد.

فاصله بین ویبراتور و واتراستاپ
ویبراتور نباید هرگز با واتراستاپ یا گیره های واتراستاپ تماس پیدا کند ) فاصله 
حداقل 10 سانتی متر رعایت شود(. توصیه می شود تا بتن اطراف واتراستاپ های 

خارجی بوسیله ویبراتورهای خارجی متراکم شود.

ضربه زدن به قالب
در صورت نیاز به ضربه زدن به اطراف واتراستاپ های خارجی، دقت بسیاری به 
عمل آید تا واتراستاپ های خارجی در هنگام ضربه زدن به قالب ها شل نشوند. 

در صورت نیاز قالب های این نواحی دیرتر باز شوند.
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های پی وی سی

حفاظت واتراستاپ های اکسپوز در کارگاه
واتراستاپ ها باید تا قبل از قرارگیری کامل در بتن، از هرگونه آسیب محافظت شوند. مثال هایی از روش های محافظت: 

• برای واتراستاپ هایی که در دیوار قرار می گیرند: واتراستاپ باید به صورت رول جمع شده و تا مرحله بعد به صورت جمع شده معلق نگهداری شود. 
• برای واتراستاپ       هایی که در معرض ترافیک قرار دارند: به طور کامل با ماسه پوشیده شوند.

• برای واتراستاپ هایی که مدتی به حالت انتظار و اکسپوز قرار می گیرند: 
برای حفاظت کامل به طور کامل پوشیده شوند.

دستگاه های جوش و تجهیزات نصب واتراستاپ پی وی سی و نحوه جوش آنها

نحوه جوش با دستگاه 
جوش هوای داغ

نحوه جوش با دستگاه 
جوش تبری

صفحات پر کننده درزها گیره واتراستاپ

دستگاه جوش تبری

دستگاه جوش هوای داغ

صفحه تفلون جوش هوای داغ
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های بنتونیتی

• خواص و اثرات
1 – شکل پذیری زیاد و نصب آسان 

2 – بدون نیاز به اورلپ کردن یا جوشکاری در زمان نصب 
3 – ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد گسیختگی 

4 – سمی نمی باشد
5 – امکان اجرا بر روی سطح بتنی نا صاف ) درزهای سرد احتمالی ( 

6 – دارای قابلیت تراکم پذیری و شکل پذیری 
7 – مقاومت در مقابل نم، رطوبت و خشک شدن مداوم 

8 – عملکرد دائمی و بدون نقص 
9 – امکان تاخیر بیشتر در سیستم متورم سازی 

10 – آب بندی درزهای سرد ستون ها برای محافظت آرماتورها 

• موارد کاربرد 
1- آب بندی درزهای اجرایی سطوح افقی و عمودی 

2- آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی 
3- آب بندی دور لوله ها و جایگزینی فلنج های آب بند 

سازه های  انواع  در  ریزی  بتن  مقاطع  و  اجرایی  درزهای  سازی  نفوذ ناپذیر   -4
آبی و سدها 

• نحوه اجراء 
پیش از اجراء تمامی سطوح زیرکار می بایست خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی و گردو غبار، اجزاء سست، چربی و... گردند با توجه به اهمیت چسبندگی 
واتراستاپ بنتونیتی به بتن توصیه می شود از چسب مخصوص واتراستاپ بنتونیتی برای اتصال بتن و نوار آب بند استفاده گردد. برای اطمینان بیشتر می توان از 
میخ فوالدی برای ثابت سازی این نوع واتراستاپ بنتونیتی استفاده نمود. کافی است دو لبه به هم رسیده را محکم فشار دهید و ثابت سازید بدین ترتیب نیازی به 

اورلپ وجود ندارد.

توجه:
1- مقطعی که بنتوسیل در آن کارگذاری شده تا پیش از بتن  ریزی نباید در آب غوطه ور شود.

2- اجرای حداقل 75-50 میلیمتر پوشش یا کاور بتنی بر روی بنتوسیل الزامی می باشد. 
3- بهتر است در زمان نصب و قرار گیری بنتوسیل کل مقطع خشک باشد.

درزهای دیواردرزهای کفمحل مهار

Bentoseal®  
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های بنتونیتی

• شرایط نگهداری 
در محل خشک و خنک، دور از تابش مستقیم 

نور خورشید.

• مدت نگهداری
1 سال در بسته بندی اولیه 

• عملکرد فنی 
باردار  ذره های  حاوی  متعددی  ورقه های  شامل  بنتوسیل  در  موجود  بنتونیت 
می باشد که در تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب یا سایر مواد از درز 
مورد کاربرد می شوند. بین این ورقه ها بارهای مثبت و منفی وجود دارد و هنگام 
بروز نشت، مولکول های آب به بارهای مثبت و منفی حمله نموده و خود را بین 

آنها قرار داده و باعث تورم واتراستاپ بنتونیتی می گردد.
فشار  هرچه  و  می کند  جلوگیری  آب  نفوذ  از  شده  هیدراته  بنتونیت های 

و  یافته  بیشتری  فشردگی  کوچک  ورقه های  می یابد،  افزایش  هیدرواستاتیک 
تشکیل درزگیر محکم تری را می دهد بدین ترتیب یک آب بند دائمی در مقابل 

فشار سیال حاصل می گردد.

• سالمت و ایمنی
این ماده هیچ گونه اثرات سمی در طول مدت استفاده ایجاد نمی کند. 

توجه
آزمون بنتوسیل با روش غرق نمودن قطعه ای از این نوار در آب مردود می باشد. 
چرا که در این روش بخش محصور کننده وجود ندارد و این نوار با امکان جذب 
تمامی آب درون ظرف مضمحل می گردد. اما در بتن، واتراستاپ محصور بوده و 
صرفاً با جذب آب و ایجاد مقادیر محدودی انبساط کاماًل درز را برای عبور آب 
حتی با ارتفاع و فشار زیاد مسدود می نماید و به جهت محدودیت مقطع، جذب 

آب نوار متوقف می گردد.

نمودار افزایش حجم و نحوه ی نصب 

خصوصیات فیزیکی 

نمودار افزایش حجم 

gr/cm3

Bentoseal®  
  

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


نوارهای آب بندی
واتراستاپ های هیدروفیلی

• این نوع جدید واتراستاپ بر پایه الستیک های مصنوعی می باشد و به عنوان 
یک عامل مانع نفوذ آب در درز های اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار باال و 
به صورت کنترل شده در تماس با آب عمل می کند و شکل و عملکرد خود را 

در سیکل های تر و خشک شدن متعدد حفظ می کند.  

• خواص و اثرات
- واتراستاپ هیدروسیل بر پایه الستیک های مصنوعی می باشد و به عنوان یک 
عامل مانع نفوذ آب در درز های اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار باال عمل 

می کند
- شکل پذیری زیاد و نصب آسان

- بدون نیاز به اورلپ کردن یا جوشکاری در زمان نصب
- در سراسر چرخه استفاده خود در عملکرد اولیه خود باقی می ماند و خاصیت 
در  ترك های  و  حفره ها  تا  می دهد  اجازه  آن  به  شکل  تغییر  و  انعطاف پذیری 

اطراف خود را فوراً پر کند
- ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد گسیختگی

- سمی نمی باشد
- امکان اجرا بر روی سطوح نا صاف 

- مقاومت در مقابل تر و خشک شدن مداوم
- ایجاد تورم کنترل شده با توجه به عمر بتن

• موارد کاربرد
- طراحی شده برای نصب یک مانع آب بند در درزهای اجرایی در بتن مسلح 

و غیر مسلح. 
- هیدروسیل می تواند در هر دو حالت افقی و عمودی مورد استفاده قرار گیرد 

ولی در هیچ شرایطی نباید در درز های انبساطی به کار رود 
- آب بندی دور انواع لوله ها 

- آب بندی درزهای ایجاد شده در اتصاالت فلز به بتن

توجه:
از مواد شیمیایی  برابر گستره وسیعی  دارای مقاومت خوبی در  - هیدروسیل 
می باشد ولی در تماس با روغن های گیاهی و نفتی و حالل های قوی دقت الزمه 
صورت پذیرد. ما پیشنهاد می کنیم تأیید نهایی برای استفاده در شرایط خاص 

را از گروه فنی ما دریافت کنید. 
یک حداقل  تا  باشند  تنگ  و  پهن  مقاطع  دارای  موارد  تمام  در  باید  درزها   -

پوشش بتن 60 میلیمتر را اطمینان دهند. 
- این واتراستاپ بعد از 6 ساعت اولیه قرار گرفتن در آب شروع به افزایش حجم 
می کند و حدود 14 روز بعد از قرارگیری در آب باران به حداکثر افزایش حجم 

خود می رسد. 
- در محیط های آب شور با غلظت نمک 3% این محصول قابلیت استفاده دارد. 

• نمودارهای نرخ متورم شدن

• نحوه اجراء
پیش از اجراء تمامی سطوح زیرکار می بایست خشک، تمیز و عاری از هرگونه 
آلودگی و گردو غبار، اجزاء سست، چربی و... گردند با توجه به اهمیت چسبندگی 
واتراستاپ هیدروفیلی به بتن توصیه می شود از چسب برای اتصال بتن و نوار 
آب بند استفاده گردد. برای اطمینان بیشتر می توان از میخ فوالدی برای ثابت 
را  رسیده  به هم  لبه  دو  است  کافی  نمود.  استفاده  واتراستاپ  نوع  این  سازی 

محکم فشار دهید و ثابت سازید بدین ترتیب نیازی به اورلپ وجود ندارد. 
استفاده از بست سیمی دور هیدروسیل در مواردی که دور لوله ها و موارد مشابه 

استفاده می گردد و در کنار استفاده از چسب توصیه می گردد. 

Hydroseal®  
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های هیدروفیلی

Hydroseal®  

• تاییدیه
 ،DIN1048-5 استاندارد  با  بتن ساخته شده مطابق  محصول هیدروسیل در 

فشار آب تا 6 بار را می تواند تحمل کند.

• مشخصات فنی و فیزیکی

نتیجه آزمایشنوع آزمایش

400 %افزایش حجم در آب بتن

500 %افزایش حجم در آب باران

آبیرنگ

)Shore A( 35سختی

)MPa( 2مقاومت کششی>

400 %ازدیاد طول

03 /0 ±1/22دانسیته

)Co( 20- الی 75بازه دمایی

عالیمقاومت تغییرات آب و هوایی

• مشخصات ابعادی و بسته  بندی

)mm( ابعاد مقطع)m( تعداد رول در هر بستهطول هر رول

5 )75 متر(715×20

• شرایط نگهداری
در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم 

نور آفتاب انبارش گردد. 

• مدت نگهداری
حداقل یک سال در بسته  بندی اولیه قابل نگهداری می  باشد. 

• سالمت و ایمنی
این ماده هیچ گونه اثرات سمی در طول مدت استفاده ایجاد نمی  کند.
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نوارهای آب بندی
واتراستاپ های الستیکی

Petroseal®  

پتروسیل یک نوار الستیکی ترموپالستیک االستومر )TPE-R( می باشد که به 
صورت خاص فرموله شده است تا در برابر مواد شیمیایی مختلف ذیل مقاومت 

داشته باشد: 
- روغن ها و هیدروکربن ها

- حاللهای آلی
- سیاالت خودرویی

- محلول آبی
- سیاالت صنعتی

- اسیدها و مواد قلیایی
- اسید سولفوریک 98 %

- بنزین و سوخت جت

• مشخصات فیزیکی

مشخصه ASTM روش آزمون نتایج

)Shore A( سختی D 2240 85±5

وزن مخصوص D 792 1±0/05

)MPa( مقاومت کششی حداکثر D 412 ≥ 10

ازدیاد طول در حداکثر بارگذاری  
)%(

D 412 ≥ 300

)MPa( %100 مدول D 412 5

نقطه شکنندگی
)درجه سانتی گراد(

D 746 ≥ -60

 
• موارد کاربرد

اجرایی(  و  انبساطی  )درز  بتنی  سازه های  درز  کردن  آب بند  برای  پتروسیل ها 
می باشند،  سازه  یک سمت  در  هیدروکربن  و  شیمیایی  مواد  با  تماس  در  که 
به کار می روند. این محصول از عبور مواد از درز سازه های بتنی مهاری ثانویه 
جلوگیری می کند. مصرف اصلی این محصول در دیوارهای ثانویه محافظ مخازن 

هیدروکربن و مواد شیمیایی )Bondwall( می باشد.

• مشخصات ظاهری انتخاب و نحوه اجرا
کامال  تولیدی  پتروسیل های  اجرا  نحوه  و  ظاهری  شکل  ابعاد،  مختلف،  انواع 
بخش  به  کامل  اطالعات  برای  لطفا  این شرکت می باشد.  واترسیل های  مشابه 

مربوط به محصول واترسیل )Waterseal( رجوع شود. 

به  مربوط  نمودار  از  باید  پتروسیل،  ضخامت  و  عرض  انتخاب  برای  همچنین 
واترسیل استفاده نمود و با توجه به وزن مخصوص سیال مربوطه اصالح مربوط 

به هد آب انجام گردد. 

• پشتیبانی فنی
برای دریافت مشخصات مقاومت شیمیایی پترواستاپ در برابر مواد شیمیایی 

مختلف با بخش فنی شرکت تماس حاصل کنید.
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نوارهای آب بندی
نوارهای گسکت

Gasket®  

حفاری مکانیزه تونل ها توسط دستگاه های TBM امروزه بسیار رایج می باشد. 
بسیار  آب  انتقال  و  مترو  پروژه های  در  بخصوص  ما  کشور  در  تکنولوژی  این 
مورد توجه قرار گرفته است. آب بندی سگمنت های بتنی مورد مصرف در این 
تکنولوژی توسط نوارهای الستیکی موسوم به گسکت، یکی از مراحل مهم در 

این فناوری می باشد.

کیفیت نوارهای گسکت از نظر طراحی و مکانیکی حائز اهمیت بوده و باید به 
دقت تحت کنترل باشد.

A( مشخصات ظاهری و ابعادی 
پروژه  آبندی  الزامات  بایستی  مناسب، طراح سازه  جهت طراحی یک گسکت 
را کاماًل مشخص نمایند. میزان آب بند ی پروژه بسیار به شرایط محیطی پروژه 

وابسته می باشد.
مهمترین پارامتر میزان فشار آب می باشد که براساس آن عملکرد و عامل ضریب 
امنیت، )Safety Factor( آب بندی گسکت تعیین  می گردد. عملکرد گسکت 

باید برای دوره زمانی طوالنی حفظ شود. 
سایر الزامات پروژه که در طراحی ابعادی گسکت موثرند شامل :

- میزان حداکثر فاصله مجاز بین دو سگمنت و جا به جایی جانبی آنها 
) Ring Build Tolerances( محدوده جابه جایی رینگ ها -

- محدوده جابجایی سگمنت و گسکت 

B( الزامات خواص و ویژگی ها 
جهت انتخاب مواد مناسب برای گسکت بایستی موارد ذیل را لحاظ کرد:

)Elasticity( قابلیت ارتجاعی گسکت -
- میزان مقاومت در برابر عوامل خورنده محیط پروژه

- میزان عوامل پایه نفتی یا آلی
- مقاومت در برابرآتش

 )Relaxtion( کاهش مقاومت کششی -
از میان طیف گسترده مواد الستیکی، امروزه EPDM بیشترین مصرف را در 

گسکت های طراحی شده دارد.
 این مواد عالوه بر مقاومت مناسب در برابر عوامل خورنده محیطی، از لحاظ فنی 

و اقتصادی نیز بر سایر ترکیبات ارجح  می باشد.
االستیته  میزان  باشند.  مناسبی  االستیسیته  خواص  دارای  بایستی  گسکت ها 
توسط نمودار بار- خیزش )load – deflection( تعیین می گردد. این نمودار 

میزان نیرو الزم برای فشرده کردن گسکت را نشان می دهد.

)شکل شماره 1(

رفتار گسکت در برابر فشار وارده به شکل و کیفیت مواد آن وابسته می باشد. 
البته اینکه در طراحی سازه، نوارهای گسکت کاماًل رودروی هم و به طور خطی 

با هم در تماس باشند یا غیر خطی بر رفتار گسکت ها در برابر فشار موثرند.
نکته مهم این است که برای درزهای پهن بایستی گسکت با مقاومت فشاری 
زمان  طی  در  گسکت  فشاری  مقاومت  افت  میزان  کرد.  استفاده  باالتری 
)Relaxtion( از جمله خواص و ویژگی هایی است که در انتخاب مواد گسکت 

موثر است.   
مهمترین چالش در طراحی گسکت ها مقاومت فشاری و میزان مانایی ابعادی 
آنها می باشد. در عین حال با اعمال فشار به گسکت ها نبایستی فشار وارده باعث 

تخریب شیارها یا کنارهای سگمنت شود.
عمده افت مقاومت گسکت ها در برابر فشار، در ماه اول پس از نصب رخ می دهد. 
سنجش افت مقاومت با آزمون های تسریع شده در محدوده زمانی مناسب قابل 

سنجش است.

)شکل شماره 2(
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عوامل موثردر نصب و اجرای نوارهای گسکت 

A - کناره ها 
در  تونل  پروژه های  در  آب  نشت  عمده  می دهد  نشان  آمده  بدست  تجربیات 
نواحی کناره یا زوایای فریم ها رخ داده است. در نتیجه طراحی کناره ها از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
نوارهای گسکت و ولکانیزه کردن )جوش حرارتی(  با برش  زمانی که کناره ها 
آنها طراحی می شوند اصوالً حجم بیشتری الستیک در ناحیه کناره ها تجمیع 

قدری  کناره ها  در  باعث می شود گسکت  امر  این   )4 ) شکل شماره  می گردد 
سخت تر ازشرایط عادی باشد.

مناسب  توزیع  اصلی عدم  عامل  )کناره ها(  و سخت شده«  نواحی »سفت  این 
فشار شده  و مستعد نشت می گردند. این امر در تونل هایی که این کناره های 

سخت شده بر روی هم قرار می گیرند ) Gap Opening ( تشدید می شود.
متوازن  طور  به  فریم ها  کناره  بایستی  مشکالت  این  بروز  از  جلوگیری  جهت 

ولکانیزه )جوش حرارتی( شود )شکل شماره 5(

نوارهای آب بندی
نوارهای گسکت

)شکل شماره 3(

)شکل شماره 5()شکل شماره 4(

Gasket®  
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نوارهای آب بندی
نوارهای گسکت

)شکل شماره 6(

B- طراحی شیارهای مناسب 
طراحی شیارهای مناسب جهت نصب نوارهای گسکت از دیگر نکات مهم در 

طراحی و اجرای سگمنت های بتنی می باشد.
اساساً حجم نوارها بایستی چند درصد کوچکتر از فضای شیارها باشد حتی در 
حداکثر فشار اعمال شده به درزهای سگمنت، بایستی مقدار مناسبی فضا برای 

فشرده شدن گسکت در شیارها باشد.
براساس تجربیات بدست آمده پروژه هایی که شیارهای باریک طراحی شده و 
در  ترك هایی در قطعات سگمنت بخصوص  است  بوده  باال   TBM فشار جک 
کناره ها رویت شده است. حتی زمانی که حجم گسکت به حجم شیار با ضریب 

اطمینان مناسبی طراحی شده است. 
مطالعات وسیعی جهت توضیح این مشاهدات انجام گرفته است. 

 R همانطور که در )تصویر 6( به طور شماتیک مشاهده شده است، فشار وارده
توسط نوار گسکت به کناره های شیار بتنی انتقال می یابد.

)P1 و  P2(  همانطور که در شکل مشخص است با افزایش عمق شیار میزان 
فشار اعمال شده به کناره های شیار کاهش می یابد.

از آنجائیکه فشارهای اعمال شده به سگمنت ها ) مانند فشار جک، فشارهای 
 TBM برشی و ....( به طور تقریبی برآورد می شود مهارت تیم های اجرایی نصب

بسیار مهم می باشد.
با  حرارتی(  )جوش  شده  ولکانیزه  کناره های  ساخت  و  طراحی  تکنولوژی 
حفره های داخلی در طی این سالها توسعه یافته است ضمناً اجرای صحیح این 

»کناره ها نرم« به طور موثری مانع از تخریب بتن در کناره  می باشد.

نمونه ای از اجرای نادرست کناره ها 

Gasket®  
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نوارهای آب بندی
نوارهای گسکت

 Swelling Mixed Gasket ب ( نوارهای گسکت با مواد متورم شونده
این نوع نوارهای نسل جدید گسکت ها می باشند که ترکیبی از مواد الستیکی با مواد متورم 
متورم  موارد  می شوند.  ولکانیزه  و  تولید  همزمان  طور  به  ترکیب  دو  این  می باشند.  شونده 

شونده آب دوست بوده و با جذب آب متورم شده آب بندی کاملی را بدست می دهند.

Anchored Gasket   الف( نوارهای گسکت با زائده
این نوع نوارهای گسکت دارای دو زائده اضافی می باشند که از محل این زوائد در بتن گسکت 

مدفون می شوند بنابراین کاماًل در شیار تثبیت می شوند.

طرح های جدید

Gasket®  
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نوارهای آب بندی
نوارهای گسکت

به 40 سال می رسد. در  سابقه کاربرد گسکت ها در سگمنت های تونل حدوداً 
حال حاضر حدود 50 طرح مختلف از گسکت ها در پروژه های تونل سازی در 

سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
انتقال  تونل های  آهن،  راه   و  جاده ای  تونل های  رودخانه ها،  زیرگذر  تونل های 
که  می باشند  پروژه هایی  نمونه های  فاضالب  انتقال  تونل های  و  برق  کابل های 

گسکت ها به طور گسترده در آنها مصرف می شوند.
بستگی  وارده  آب  فشار  میزان  و  شیار  ابعاد  به  گسکت  مناسب  طرح  انتخاب 
دارد. »واحد طراحی و ساخت« شرکت همگرایان تولید، امکان طراحی گوناگون 

گسکت ها را بسته به نیاز پروژه های مختلف داراست.
طرح شماتیک تعدادی از اقالم متعارف در ذیل نمایش داده شده است.

Rubberseal® G 20-7.5 Rubberseal® G 33-8

Rubberseal® G Triple

Rubberseal® GT

Rubberseal® G 26-10 A

Rubberseal® G 44-12

Rubberseal® G 44-12 A

Rubberseal® G 33-14

Rubberseal® G 33-10

Rubberseal® G A

Rubberseal® G 29-7.5

Rubberseal® G 36-12.5

نوارهای گسکت كپکو

Gasket®  
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نوارهای آب بندی
ورق های ژئوممبران

Geoseal®  

پلي اتیلن  با  نوع  دو  )هر  پلي اتیلن  پایه  بر  نفوذ  غیرقابل  و  آب بند  غشاء  یک 
)PP( و  پروپیلن  پلي   ،))LLDPE( پایین  )HDPE( و چگالی  باال  با چگالي 
پلي وینیل کلراید )PVC( مي باشد که دارای مقاومت هاي مکانیکي، کششي 
تولید  )مضرس(  زبر  و  صاف  به صورت  و  بوده  متغیر  انعطاف پذیري  ضریب  و 
مي گردد. قابل ذکر است که ژئوممبران ها قابلیت تولید به صورت لمینیت شده 
با ژئوتکستایل را دارد که به این حالت ژئوکامپوزیت نیز گفته می شود. ورق های 
)نوع   GM17 و   )HDPE )نوع   GM13 استانداردهای  با  ژئوسیل  ژئوممبران 

LLDPE( آمریکا مطابقت دارد.

کاربرد ورق های ژئوممبران
- سیستم آبرساني و مخازن آب آشامیدني، صنعتي و پرورش آبزیان

- چال ها و سایت هاي دفن زباله شهري و صنعتي براي حفظ محیط زیست
- سیستم جمع آوري و تصفیه فاضالب و پساب

- پوشش براي مخازن شیمیایي و پساب هاي رادیواکتیو
- پوشش ثانویه مخزن هاي زیر زمیني و مدفون نفتي

- پوشش دریاچه هاي مصنوعي، صنعتي و آبنماهاي تزئیني
- پوشش براي دریاچه ها و بستر استحصال نمک و مواد معدني

- ایزوالسیون دیوارهاي قائم
- پوشش براي کانال هاي انتقال آب و پساب 

- ایزوالسیون والینینگ تونل ها
- سدهاي غشایي شناور )ساخت تیوب سدهاي الستیکي(

- پوشش سرریز اضطراري سدها
- استفاده جهت پرده آب بند سدهاي خاکي جهت کنترل نشت

- ایزوالسیون سدهاي خاکي و سنگ ریزهاي و مصالح بنایي
- ایزوالسیون سدهاي بتني یا بتن غلتکي

- ایزوالسیون سدهاي موقت جهت کنترل نشت
- سرپوش شناور جهت کنترل نشت در مخازن و همچنین جلوگیري از آلودگي 

آنها
- مانع انتشار و نفوذ گازها و هیدروکربنات ها در زیر ساختمان ها

- کنترل خاك هاي تورم پذیر و مستعد یخ زدگي
- جلوگیری از ترکیب آبهاي جاري با فاضالب و عدم فیلتراسیون آب در مناطق 

حساس
- در زیر بزرگراه ها جهت جلوگیري از آلودگي بوسیله نمک ها و مهار ریزش مواد 

- سازه نگهداري موقت مایعات
- الیه آب بند در زیر الیه آسفالت

- اصالح نشتي مخازن موجود روي زمین
- قالب هاي انعطاف پذیر در جایي که اتالف مصالح مجاز نمي باشد

مزایاي استفاده از ژئوممبران
- مقاومت مطلوب در برابر عوامل جوي و محیطي و خصوصاً اشعه ماورابنفش

- مقاومت مطلوب در برابر انواع مواد شیمیایي ازقبیل اسیدها، بازها و نمک ها 
- مقاومت مطلوب در برابر سوراخ شدگی و پارگی
- مقاومت کششي مناسب در برابر نیروهاي وارده

نیروهاي  برابر  در  خصوصاً  وارده  تنش هاي  برابر  در  مطلوب  انعطاف پذیري   -
دینامیک و نشست هاي نامتقارن

- سهولت اجرا و اتصال درزها و سرعت نصب باال
کانال ها  استخرها،  در  ژئوممبران  بردن  بکار  )با  ساخت  هزینه هاي  کاهش   -

مخازن بدون الینینگ بتني(
- افزایش ضریب ایمني طرح و عمر مفید پروژه 

- مقاومت باال در برابر تغییرات دمایی )بین 40- تا 70 درجه سانتیگراد(
- غیر سمی و مناسب برای تماس با آب آشامیدنی
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نوارهای آب بندی
ورق های ژئوممبران

Geoseal®  

ژئوممبران های پی وی سی )PVC( کپکو 

ژئوممبران پی وی سی )PVC( کپکو
مدل تعداد الیه و ضخامت پهنا )متر(

Geoseal P101 تک الیه با ضخامت 1 میلیمتر 1/5 متر
Geoseal P115 تک الیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 1/5 متر
Geoseal P102 تک الیه با ضخامت 2 میلیمتر 1/45 متر
Geoseal P125 تک الیه با ضخامت 2/5 میلیمتر 1/45 متر
Geoseal P201 دوالیه با ضخامت 1 میلیمتر 1/5 متر
Geoseal P215 دوالیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 1/5 متر
Geoseal P202 دوالیه با ضخامت 2 میلیمتر 1/45 متر
Geoseal P225 دوالیه با ضخامت 2/5 میلیمتر 1/45 متر

قابل ذکر است که رنگ محصول پی وی سی مطابق با سفارش مشتری می باشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی می باشد. 

ژئوممبران های پلی اتیلن سنگین )HDPE( کپکو 

ژئوممبران پلی اتیلن سنگین )HDPE( کپکو
Geoseal HE101 تک الیه با ضخامت 1 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal HE115 تک الیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal HE102 تک الیه با ضخامت 2 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal HE201 دو الیه با ضخامت 1 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal HE215 دو الیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal HE202 دو الیه با ضخامت 2 میلیمتر 2 و 5 متر

قابل ذکر است که رنگ محصول برای نوع پلی اتیلن سنگین سفید، مشکی و آبی می باشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی می باشد. 

ژئوممبران های پلی اتیلن سبک )LLDPE( کپکو 

)LLDPE( ژئوممبران پلی اتیلن سبک
Geoseal LE101 تک الیه با ضخامت 1 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal LE115 تک الیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal LE102 تک الیه با ضخامت 2 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal LE201 دو الیه با ضخامت 1 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal LE215 دو الیه با ضخامت 1/5 میلیمتر 2 و 5 متر
Geoseal LE202 دو الیه با ضخامت 2 میلیمتر 2 و 5 متر

قابل ذکر است که رنگ محصول برای نوع پلی اتیلن سبک سفید، مشکی و آبی می باشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی می باشد. 

طبق سفارش مشتری
ژئوممبران ها عالوه بر اندازه و ضخامت های فوق، در اندازه و مشخصات دیگر نیز طبق خواسته مشتری قابل تولید می باشد. همچنین ژئوکامپوزیت )ژئوممبران لمینیت 

شده با ژئوتکستایل( یک و دو طرفه نیز قابلیت تولید و ارائه را دارد.
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نوارهای آب بندی
ورق های ژئوممبران

Geoseal®  

نکات مرتبط با نصب و اجرای ژئوممبران 
- روش باز کردن رول های که عرض بیش از 5 متر دارند )با رول بازکن هایی 
که در شکل باال نمایش داده شده اند( و صرفا جهت افزایش سرعت نصب و در 

جاهای که امکان باز کردن رول نیست از آن استفاده می شود.
از  دارد  وجود  لغزش  امکان  که  جاهایي  و  قائم  یا  و  شیب دار  سطوح  در   -

ژئوممبران های زبر )مضرس( استفاده می گردد. 
- در زمان نصب باید از ایجاد هرگونه خراش یا پیش تنش به سطح ژئوممبران 

به دلیل تاثیر منفی بر پارامترهای مشخصات مکانیکی آن اجتناب کرد. 
- در صورت وجود امکان تخریب عمدی یا دالیل مشابه امکان اجرای یک الیه 
5 تا 10 سانتیمتری بتن غیر مسلح با شاتکریت نیز بر روی پوشش وجود دارد.

نحوه جوش ورق های ژئوممبران
از  که  می گیرد  انجام  مختلفی  روش های  با  یکدیگر  به  ورق ها  این  اتصال 
روش های  جوشـــــکاری  سیستم های  شده ترین  شناخــته  و  مطمئن ترین 

Hot Wedge Welding  و extrusion weld می باشند. 

اتوماتیک توسط یک  روبات  با هوای داغ معموال توسط یک  روش جوشکاری 

بر دقیقه(  قابل تنظیم )حدود 4 متر  با سرعت  و  اپراتور هدایت کننده مسیر 
انجام می شود، شامل یک هم پوشانی حدود 5 سانتیمتر است که دارای دو خط 
جوش به عرض 1/5 سانتیمتر و یک فضای میانی 1/5 سانتیمتری دیگر می باشد 
این فضای خالی جهت انجام آزمایشات مختلف از قبیل تست فشار خواهد بود. 

اعمال آزمایش های جرقه و یا خال نیز به سادگی امکان پذیر می باشد. 
extruder  است که توسط دستگاه )extrusion weld( دیگر روش موجود

انجام گرفته و معموال برای جوشکاری در زوایای تند و گوشه ها و نیز ترمیم و 
وصله نمودن نقاط معیوب استفاده می شود. در هیچ یک از موارد فوق اثری از 
افزودنی هایی غیر جنس خود ژئوممبران مانند چسب وجود نداشته و اتصال به 
وسیله گرم کردن ورقه ها در محل هم پوشانی تا رسیدن به نزدیکی نقطه نرمی 
و یا با استفاده از گرانول صورت می گیرد لذا  اختاللی در عملکرد دراز مدت 

سیستم ایزوالسیون به وجود نخواهد آمد قابل ذکر است که نیروی اتصال ورق ها 
در محل جوش چنان است که در آزمایش مخرب خط گسیختگی در بدنه ورق 

و نه در نقاط جوش قرار می گیرد.
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نوارهای آب بندی
ژئوتکستایل ها

Geofix®  

ژئوتکستایل
ژئوتکستایل ها داراي دو نوع کلي منسوج )بافته( و غیر منسوج )نبافته( مي باشند 
که بر پایه پلی استر و پلي پروپیلن و ترکیبي از سایر مواد پلیمري با ضخامت ها 
و ابعاد گوناگون تولید مي شود و با توجه به مقاومت مکانیکي داراي کاربردهاي 

متنوعي می باشد. 

کاربرد ژئوتکستایل ها 
- جدا سازي الیه هاي خاك

- تسلیح خاك
- تسلیح دیوارهاي حایل بوسیله ژئوتکستایل ها

- پایداري شیرواني هاي خاکي 
- تسلیح جاده ها 

- افزایش شیب مجاز شیرواني ها
- پایداري سواحل خاکي 

- کاربرد ژئوتکستایل به عنوان فیلتر
- کاربرد به عنوان قالب انعطاف پذیر

- کاربرد ژئوتکستایل ها به عنوان زهکش

مزایاي استفاده از ژئوتکستایل 
- دوام خاك )عدم تجزیه پذیری( 

- افزایش عمر سیستم هاي طراحي شده
- کاهش هزینه هاي مصالح مصرفي در زمان ساخت

- کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري

  ژئوتکستایل های کپکو
مدل مشخصات

Geofix 350 ژئوتکستایل با وزن 350 گرم در متر مربع

Geofix 400 ژئوتکستایل با وزن 400 گرم در متر مربع

Geofix 450 ژئوتکستایل با وزن 450 گرم در متر مربع
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگرد 

پاورچیر و هاردچیر 

ماکسیچیر

فیکسچیر 

سایدچیر

یوچیر 

کیپچیر 

مولتی چیر 

اکوچیر 

النگچیر 

راندچیر 

ایزیچیر

پلی چیر 

پلیت بار 

پیرامید 

فیکس پلیت 

کیجبار

والفیکس 

پارافیکس

ویلسان 

ویلبار 

قطعات ویژه قالب بندی

کاور بلت

لوله آجدار برش خورده 

اسلیو 

کنفیکس 

کنپایپ 

اندفیکس 

استاپر 

استاپین

تراز 

نالشیم ال 

شیم، هولشیم 

قطعات تونلی و ریلی

سوئیچ باکس 

جعبه تقسیم 

پدریل 

رول پالک 

پالک ردیابی 

قطعات پالستیکی	اتصال	سگمنت	ها 

لیفتینگ سوکت 

پروتکتور 

زیرپالگ

ابزار برای کاربردهای خاص

نیل فیکس 

استرند فیکس 

کپ بار 

هدبار  

داکت بنک 

تی پالس 

روف	تایل

فوم فیکس 

نحوه چیدمان اسپیسر در سازه	های عمودی 

نحوه چیدمان اسپیسر در سازه	های افقی 

مالحظات مربوط به اسپیسرها 

المان سازه	ای و اسپیسر مورد مصرف در آن 



اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

طبق بند 9-6-3-3-9-3، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که در سراسر کشور الزم االجرا است، ضخامت پوششی بتنی میلگردها متناسب با شرایط محیطی و 
نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول 1 و موارد الف و ب کمتر باشد: 

الف ( قطر میلگردها 
ب ( چهارسوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگرد در سازه های بتن مسلح

جدول 1: مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها ) میلی متر (

مقادیر داده شده در جدول را می توان به استثنای شرایط محیطی بسیار شدید و 
فوق العاده شدید به اندازه 5 میلی متر برای بتن های رده C 35 و C 40 یا10 
میلی متر برای بتن های رده باالتر کاهش داد، مشروط بر آن که ضخامت پوشش 

به هر حال از 20 میلی متر کمتر نشود.
اندازه  به  متر  میلی  از 36  بیشتر  قطر  با  میلگردهای  برای  باید  را  مقادیر  این 

10میلی متر افزایش داد.

انواع شرایط محیطی 
الف( شرایط محیطی مالیم: به شرایطی اطالق می شود که در آن هیچ نوع عامل 
مهاجم از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ زدن و ذوب شدن، 
سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاك مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، 
فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد، یا قطعه در مقابل این 

گونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شده باشد.

ب( شرایط محیطی متوسط: به شرایطی اطالق می شود که در آن قطعات بتنی، 
در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می گیرند.

قطعاتی که به طور دایم با خاك های غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب 
با pH بزرگتر از 5 قرار می گیرند، دارای شرایط محیطی متوسط تلقی می شوند.

پ( شرایط محیطی شدید: به شرایطی اطالق می شود که در آن قطعات بتنی 
در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب 

شدن و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار می گیرند.
قطعاتی که در معرض پاشش آب دریا باشند یا در آب غوطه ور شوند، طوری 
که یک وجه آنها در تماس با هوا قرار گیرد، قطعات واقع در هوای دارای یون 
کلر و نیز قطعاتی که سطح آنها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ زدا 

قرار می گیرد دارای شرایط محیطی شدید محسوب می شوند.

ت( شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطالق می شود که در آن قطعات 
بتنی در معرض گازها، آب و فاضالب ساکن با pH حداکثر 5، مواد خورنده، یا 
رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می گیرند، از قبیل نمونه های 
ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید، در صورتی که عوامل مذکور حادتر 

باشند.

آن  در  اطالق می شود که  به شرایطی  العاده شدید:  فوق  ث( شرایط محیطی 
قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه، یا آب و فاضالب 
جاری با pH حداکثر5 قرار می گیرند. رویه بتن محافظت نشده پارکینگ ها و 
قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جا به جا می کند، دارای شرایط 
محیطی فوق العاده شدید تلقی می شوند. شرایط محیط جزایر و حاشیه خلیج 

فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می گیرند.

نوع قطعه
نوع شرایط محیطی

فوق العاده شدیدبسیار شدیدشدیدمتوسطمالیم

3545506575تیرها و ستون ها

2030355060دال ها، دیوارها و تیرچه ها

2025304555پوسته ها و ضخامت پلیسه ای

2050607590شالوده ها
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Powerchair & Hardchair
پاورچیر و هاردچیر

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Powerchair 50/22-34 50 22-34 250

Powerchair 75/22-34 75 22-34 200

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Hardchair 30/16-32 30 16-32 400

Hardchair 40/16-32 40 16-32 400

Hardchair 50/16-32B 50 16-32 250

Hardchair 50/16-32 50 16-32 250

Hardchair 60/16-32 60 16-32 250

Hardchair 75/16-32C 75 16-32 200

Hardchair 75/16-32B 75 16-32 200

Hardchair 75/16-32 75 16-32 200

Hardchair 100/16-32 100 16-32 200
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پاورچیر مناسب فنداسیون های حجیم با ارتفاع پی بیشتر از یک متر و هاردچیر 
مناسب فنداسیون های سنگین با ارتفاع پی کمتر از یک متر می باشد. 

خواص و اثرات
BSI 7973  مطابق با استاندارد -

- پاورچیر قادر به تحمل متوسط 450 کیلوگرم بار نقطه ای و هاردچیر قادر به 
تحمل متوسط 300 کیلوگرم بار نقطه ای می باشد. 

- پاورچیر برای پوشش بتنی 50 و 75 میلیمتر و هاردچیر برای پوشش بتنی 
از 30 تا 100 میلیمتر

کاربرد
هاردچیر  و  باال  پی  ارتفاع  با  حجیم  فونداسیون های  برای  مناسب  پاورچیر   -

مناسب برای فونداسیون های سنگین با ارتفاع متوسط.

نمودار تحمل بار نقطه  ای 
باتغییر دما
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Maxichair
ماكسیچیر

بار متوسط شبیه دال ها، سقف های دومش،  با  این محصول مناسب سازه های 
پوترها و تیرها می باشد.

خواص و اثرات
- نصب راحت

- قیمت مناسب
- تحمل بار نقطه ای منطبق با نمودار

- قادر به ایجاد پوشش بتنی 15 تا 100 میلیمتر 

کاربرد
- مناسب برای سازه های متوسط و سنگین

Fo
rc

e 
(K

g)

Temperature (oC)

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Maxichair 15/10-20   15 10-20 500

Maxichair 20/10-20  20 10-20 500

Maxichair 25/10-20  25 10-20 500

Maxichair 30/10-20 30 10-20 500

Maxichair 35/10-20  35 10-20 500

Maxichair 40/10-20 40 10-20 500

Maxichair 50/10-20 50 10-20 250

Maxichair 75/10-20  75 10-20 250

Maxichair 100/10-20  100 10-20 100

نمودار تحمل بار نقطه ای Maxichair 50/10-20 باتغییر دما
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از این محصول برای کارهای سبک و سریع، برای زیر میلگرد در سقف و کف  
از  متنوع  اندازه های  و  استحکام کافی  بسیار مناسب،  قیمت  استفاده می شود. 

مزایای فیکسچیر محسوب می شود. 

خواص و اثرات
- اندازه های متنوع و قیمت بسیار مناسب

- تحمل بار نقطه ای منطبق با نمودار 
- ایجاد پوشش بتنی 15 تا 120 میلیمتر 

کاربرد
- مناسب برای سازه های سبک

- قابل استفاده در سقف های کامپوزیتی و پانل ها

Fo
rc

e 
(K

g)

Temperature (oC)

نمودار تحمل بار نقطه ای Fixchair 30/6-18 باتغییر دما

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Fixchair 15/06-18 15 06-18 2000

Fixchair 20/06-18 20 06-18 2000

Fixchair 25/06-18 25 06-18 1000

Fixchair 30/06-18 30 06-18 1000

Fixchair 35/06-18 35 06-18 1000

Fixchair 40/06-18 40 06-18 1000

Fixchair 50/06-18 50 06-18 500

Fixchair 65/06-18 65 06-18 250

Fixchair 75/06-18 75 06-18 250

Fixchair 100/6-18 100 06-18 250

Fixchair 120/6-18 120 06-18 200

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Fixchair
فیکسچیر
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Sidechair
سایدچیر

سایدچیر فاصله نگهداری گیره دار و محکم و مناسب برای استفاده در سقف و کف هایی با وزن متوسط است. 

U-chair
یوچیر

این محصول را می توان در سقف ها، اسلب ها و سایر موارد مشابه استفاده کرد. پایداری خوبی دارد و میلگرد 
با سایزهای مختلفی را می توان روی آن قرار داد.

Keepchair
كیپچیر

کیپچیر انتخابی مناسب برای آرماتوربندی های سبک و متوسط است. گیره محکمی دارد و در بتن ریزهای 
درجا یا پیش ساخته قابل استفاده است. 

Multichair
مولتی چیر

یک اسپیسر پالستیکی گیره دار مناسب برای نقطه تقاطع آرماتورها، بویژه در اعضای بتنی پیش ساخته

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Sidechair 30/12-25 30 12-25 1000

Sidechair 40/12-25 40 12-25 1000

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

U-CHAIR 25 25 anysize 1000

U-CHAIR 30 30 anysize 1000

U-CHAIR 40 40 anysize 500

U-CHAIR 50 50 anysize 500

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Keepchair 30/04-14 30 04-14 1000

Keepchair 40/04-14 40 04-14 1000

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Multichair 25/08-16 25 08-16 500

Multichair 30/08-16 30 08-16 500
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Ecochair
اكوچیر

این محصول یک اسپیسر پالستیکی گیره دار مناسب برای بارهای متوسط، بویژه در بتن های پیش ساخته است.

Roundchair
راندچیر

اسپیسر دایره ای و محکم که برای سطوح بزرگ به آسانی بکار می رود. استفاده از Roundchair به صرفه و راحت است. این قطعه در سیستم قالب های تونلی 
مصرف باالیی دارد.

Longchair
النگچیر

النگچیر یک انتخاب مناسب برای سقف ها و سطوح وسیع است. بسیار راحت زیر شبکه میلگرد قرار می گیرد و هر قطعه را می توان به قطعه بعدی متصل نمود تا به 
طول دلخواه برسد. کمترین سطح تماس را با قالب دارد و تحمل بار آن بسیار مناسب است. 

Easychair
ایزیچیر

ایزیچیر، فاصله نگهداری ارزان و محکم با نصب آسان است که برای استفاده در میلگردهای کف و سقف کاربرد دارد. این محصول در سیستم قالب تونلی پر مصرف 
می باشد.

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Ecochair 25/06-08 25 06-08 1000

Ecochair 25/08-12 25 06-12 1000

Ecochair 30/06-08 30 06-08 1000

Ecochair 30/08-12 30 06-12 1000

مدل  (mm) پوشش بتن میلگرد  قطر  حداقل 
(mm) تعداد در بسته

Roundchair 20 20 300 100

Roundchair 25 25 300 100

Roundchair 30 30 300 100

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) طول قطعه تعداد در بسته

Longchair 25 25 250 1000

Longchair 30 30 250 1000

Longchair 40 40 250 500

Longchair 50 50 250 500

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) طول قطعه تعداد در بسته

Easychair 20 20 250 200

Easychair 20 S 20 190 200

Easychair 25 25 250 200

Easychair 30 30 250 150

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Polychair
پلی چیر

پلی چیر، یک فاصله نگهدار ویژه برای کف های دومش و ایجاد پوشش بتنی در ارتفاع 25 ، 30 و 40 میلیمتر مش های تحتانی و 
نگهداری مش های فوقانی در ارتفاع 65 تا  150 میلیمتر است.

Pyramid
پیرامید

این محصول قطعه ای منحصر به فرد است که جایگزین خرك آرماتور محسوب می شود. محکم و پایدار است و برای شبکه مش هایی 
با ارتفاع باال مناسب می باشد.

Platebar
پلیت بار

پلیت بار، یک فاصله نگهدار با کف پهن)سطح مقطع زیاد( است. دارای دو کاور متفاوت است که در تقاطع میلگردها استفاده از آن را بسیار راحت می کند. 
کاربرد: 1- مناسب برای سطوح نرم و فرورونده  2- مناسب برای دیوارهای عایق و قالب های یونولیتی

مدل  (mm) مش اولیه (mm) مش ثانویه تعداد در بسته

Polychair 25/30-75 to 150 25/30 65-150 100

Polychair 30/40-75 to 150 30-40 65-150 100

مدل اول دوم (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Platebar 25/30-08-14 25 30 08-14 250

Platebar 40/50-08-14 40 50 08-14 250

Platebar 60/70-08-14 60 70 08-14 250 

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Pyramid 190/10-12 190 10-12 100

Pyramid 260/10-12 260 10-12 75

Fixplate
فیکس پلیت

فیکس پلیت فاصله نگهداری مناسب برای زمین های نرم، سطوح عایق بندی شده و فوم ها است. کف پهن آن باعث اجتناب از سوراخ شده و فرو رفتن سطوح می شود. 

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Fixplate 20/06-18 20 06-18 1000

Fixplate 25/06-18 25 06-18 1000

Fixplate 30/06-18 30 06-18 1000

Fixplate 35/06-18 35 06-18 1000

Fixplate 40/06-18 40 06-18 500

Fixplate 50/06-18 50 06-18 500
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Cagebar O Cagebar V

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Wallfix
والفیکس

والفیکس یک فاصله نگهدار محکم و پایدار است که کمک می کند. فاصله دو میلگرد از هم و از قالب رعایت شود. والفیکس ها بیشتر در دیوارها و برای تنظیم فاصله 
میان بلت های عمودی توصیه می شوند. این محصول مناسب در دیوارهای برشی می باشد.

Cagebar
كیجبار

کیجبار برای ایجاد فاصله مناسب در شمع بندی های ستونی یا شبکه ای بکار می رود و در پایه پل ها، سازه های دریایی و تمام شمع بندی های قفسه ای قابل استفاده 
است .این محصول در دو نوع V و O عرضه می شود. نوع O به خاموت ها در حین بافت شبکه میلگرد کارگذاری شده و نوع V در حین کارگذاری شبکه بر روی آن 

نصب می شود. به طور قطع هر شمع بندی و ساخت و نصب شبکه های آرماتور با کیجبارها راحت تر و دقیق تر خواهد بود. 

خواص و اثرات
-  عرضه در دو مدل متفاوت

-  ایجاد 75 میلیمتر پوشش بتن

کاربرد
- قابل استفاده در شمع بندی و قالب های لغزنده

- قابل استفاده در پایه پل ها 

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Wallfix 190-30/04-14 30 04-14 250

Wallfix 200-25/06-08 25 06-08 250 

Wallfix 300-30/04-14 30 04-14 250 

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Cagebar O75 75 14 50

Cagebar O100 100 14-16 50

Cagebar V75 75 14-16 50

Parafix
پارافیکس

نوع F، اسپیسر تیرچه جهت فوندوله و نوع M، اسپیسر تیرچه جهت قالب فلزی می باشد.

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Parafix M15/06-18 15 06-18 1000

Parafix M4-15/12-18 15 12-18 1000

Parafix F12/06-10 12 06-10 1000

M

M4

F
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

Wheelsun
ویلسان

ویلسان یک اسپیسر گرد است که برای دیوارها و ستون ها بکار می رود و قیمت مناسبی دارد.

Wheelbar
ویلبار

فاصله  این  است.  چرخی  نگهدار  فاصله  عمومی ترین  و  مصرف ترین  پر 
نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار دارای 
همراه  نگهدار  فاصله  این  تا  می کند  کمک  که  است  مانند  گیره  دهانه 

میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود.

خواص و اثرات
BSI 7973 مطابق با استاندارد -
- دارای قدرت تحمل بار مناسب

- ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمی کند
)نما(  Expose بتن های  در  که  قالب  با  تماس  سطح  حداقل  ایجاد   -

مهم است

کاربرد
- مناسب برای بتن ریزی های عمودی، دیوارها و ستون ها

- برای ایجاد پوشش بتن 15-100 میلیمتر
- برای میلگرد با قطر 4-32 میلیمتر

روش مصرف
اگر  یعنی  است.  میلگرد  قطر  برابر   50 اسپیسر،  دو  فاصله  کلی  طور  به 
ویلبار برای میلگرد 12 استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر 50×12 
البته این فاصله )بین دو فاصله نگهدار(  میلیمتر یا 60 سانتیمتر است. 
برای  می توانند  گرامی  و طراحان  مهندسان  باشد.  متر   1 از  بیش  نباید 
اطالعات دقیق تر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش 

فضاسازها مراجعه کنند.

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Wheelsun 20/04-08 20 04-08 1000

Wheelsun 20/08-14 20 08-14 1000

Wheelsun 25/04-08 25 04-08 1000

Wheelsun 25/08-12 25 08-12 1000

Wheelsun 30/04-08 30 04-08 500

Wheelsun 30/08-12 30 08-12 500

مدل پوشش بتن 
 (mm)

قطر میلگرد 
(mm) تعداد در بسته

Wheelbar 15/04-08 15 04-08 2000

Wheelbar 15/08-12 15 08-12 2000

Wheelbar 15/10-14 15 10-14 2000

Wheelbar 20/04-08 20 04-08 2000

Wheelbar 20/10-14 20 10-14 1000

Wheelbar 25/04-08 25 04-08 1000

Wheelbar 25/10-14 25 10-14 500

Wheelbar 30/06-10 30 06-10 500

Wheelbar 30/08-14 30 08-14 500

Wheelbar 30/14-20 30 14-20 500

Wheelbar 35/08-14 35 08-14 500

Wheelbar 35/14-20 35 14-20 250

Wheelbar 40/08-14 40 08-14 250

Wheelbar 40/10-20 40 10-20 250

Wheelbar 45/08-14 45 08-14 250

Wheelbar 45/14-20 45 14-20 250

Wheelbar 50/08-14 50 08-14 200

Wheelbar 50/10-20 50 10-20 200

Wheelbar 50/20-30 50 20-30 150

Wheelbar 65/08-14 65 08-14 150

Wheelbar 75/08-16 75 08-16 75

Wheelbar 75/16-32 75 16-32 75

Wheelbar 100/16-32 100 16-32 50
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

نحوه چیدمان اسپیسر در سازه های عمودی

نحوه چیدمان اسپیسر در سازه های افقی

سازه های سنگین

سازه های سنگین

سازه های سبک

سازه های سبک
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات ویژه قالب بندی

Coverbolt
كاور بلت

کاور بلت یک محصول پالستیکی متشکل از چند قطعه می باشد که برای آب بندی محل bolt در دیواره ها بکار می رود. این قطعه مناسب سازه های آبی و فاضالبی 
و مقاطعی می باشد که در معرض فشار هیدرولیکی است.

Sleeve
اسلیو

این محصول برای عبور بلت در قالب بندی دیواره های برشی کاربرد دارد و فاصله ی دو قالب را تنظیم می کند. همچنین این محصول در سایزهای دیگر بر اساس 
نیاز مشتری تولید می شود.

Pipe
لوله آجدار برش خورده

A

Stopper RStopper R Stopper WStopper W

مدل s تعداد در بسته L تعداد در بسته A (cm)

Coverbolt 20 80 80 20

Coverbolt 25 80 80 25

Coverbolt 30 40 40 30

Coverbolt 35 40 40 35

Coverbolt 40 40 40 40

مدل (cm) طول تعداد در بسته

Sleeve 20 20 160

Sleeve 25 25 160

Sleeve 30 30 80

Sleeve 35 35 80

Sleeve 40 40 80

Sleeve 50 50 80

مدل (cm) طول

لوله آجدار برش خورده 300

خواص و اثرات 
- این قطعه مطابق با استاندارد، مضرس و دندانه دار است تا درگیری 

کاملی با بتن داشته باشد .
- سرعت کار را به نحو قابل مالحظه ای افزایش می دهد.

- از مواد P.V.C سخت ساخته شده که با بتن واکنش نمی دهد.
- لوازمی که با کاور بلت عرضه می شوند کمک می کنند تا آب بندی 

بطور کامل انجام شود.
- فاصله دو قالب را تنظیم می کند.

روش مصرف 
 bolt با عبور  و  قرار می گیرد  قالب  با سایز مناسب در میان  کاوربلت 
داخل آن قالب مهار می شود. در زمان باز کردن قالب ها، bolt از داخل 
کاوربلت بیرون آورده شده و قالب ها باز می شوند. چنانچه پروژه مورد 
نظر در معرض فشار آب باشد، پس از خارج کردن Conpipe یک عدد 
Stopper W داخل کاوربلت قرار می گیرد و دو سوراخ دیوار به وسیله 

Stopper R بسته شده و سپس روی کار با گروت صاف می شود.
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B

A

B

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات ویژه قالب بندی

Conefix
كنفیکس

این محصول در میان بلت های چدنی استفاده می شود.

Conepipe
كنپایپ

این محصول یکی از اجزاء کاوربلت است که در دو انتهای آن قرار می گیرد.

Stopper
استاپر

قطعات مناسب جهت آب بندی داخل لوله کاوربلت.

Endfix
اندفیکس

این محصول قطعه ای است که به منظور آب بندی در دو سر کاوربلت قرار گرفته و برای سازه های آبی و فاضالبی استفاده می شود.

W R

مدل A (mm) B (mm) تعداد در بسته

Conefix ساده 30 20 1000

مدل A (mm) B (mm) تعداد در بسته

Conepipe 22/10 10 22 1000

Conepipe 22/20 20 22 1000

Conepipe 22/40 40 22 500

Conepipe 26/10 L 10 26 1000

Conepipe 26/10 S 10 26 500

مدل A (mm) (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Endfix S 22 20 22 500

Endfix L 22 40 22 250

مدل (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Stopper R 22 22 500

Stopper W 22 22 500

A
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A

B

A

A

B

B

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات ویژه قالب بندی

Stopin
استاپین

قطعه ای است که در سوراخ قالب های فلزی، برای جلوگیری از خروج شیرابه بتن قرار داده می شود.

Goveh
تراز

این ترازها از جنس پالستیک سخت ساخته شده اند و قابل استفاده مجدد هستند. این قطعات در تراز کردن قالب های فلزی، دربها، پنجرا ها و .... استفاده می شوند.

Nalshim L
نالشیم ال

این محصول برای ایجاد فاصله معین بین دو قسمت بکار می رود و طراحی آن به صورتی است که میلگرد از وسط آن عبور می کند. مصرف عمده این محصول، تراز 
کردن زیر صفحه ستون هاست.

مدل A (mm) تعداد در بسته

Stopin 22 1000A

مدل A (mm) B (mm) تعداد در بسته

Goveh 50/12 50 12 1000

Goveh 75/12 75 12 1000

Goveh 115/16 115 16 1000

مدل A (mm) B (mm) تعداد در بسته

Nalshim 50/1 50 1 1000

Nalshim 50/2 50 2 1000

Nalshim 50/3 50 3 1000

Nalshim 50/5 50 5 1000

Nalshim 50/10 50 10 1000

Nalshim 100/1 100 1 1000

Nalshim 100/2 100 2 1000

Nalshim 100/3 100 3 1000

Nalshim 100/5 100 5 1000

Nalshim 100/10 100 10 1000
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات ویژه قالب بندی

Shim, Holeshim, Hourseshim
شیم، هولشیم، هورسشیم

جهت قرار دادن قطعات پیش ساخته هنگام انبارش یا نصب.

مدل (mm) طول قطعه (mm) ضخامت تعداد در بسته

Shim 70/1 70 1 1500

Shim 70/2 70 2 1500

Shim 70/3 70 3 1500

Shim 70/5 70 5 1000

Shim 70/10 70 10 1000

Holeshim 80/1 80 1 1500

Holeshim 80/2 80 2 1500

Holeshim 80/3 80 3 1500

Holeshim 80/5 80 5 1000

Holeshim 80/10 80 10 1000

Hourseshim 2  70  2 1000

Hourseshim 3 70 3 1000

Hourseshim 5 70 5 1000

Hourseshim 10 70 10 1000
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات تونلی و ریلی

Switchbox
سوئیچ باكس

سوئیچ باکس، قوطی کلید پریز برای نصب در سازه های بتنی است.
این قوطی دری هم دارد که مانع ورود شیره بتن به داخل آن می شود.

Connector
جعبه تقسیم

قطعه مناسب برای تقسیم کابل های برق در سازه های بتنی.

Pad Rail
پدریل

قطعه پالستیکی مناسب زیر ریل گذاری موقت در تونل ها. 

Rawlplug
رول پالک

قطعه پالستیکی مدفون در تراورس جهت بستن ریل روی تراورس.

Plaque
پالک ردیابی

قطعه پالستیکی مدفون در تراورس که بر روی آن مشخصات تراورس ثبت می شود.

قوطی کلید پریز 3 قطعه ای، مطابق استاندارد و نصب فوق العاده راحت.

B

A مدل A (mm) B (mm) تعداد در بسته

Switchbox 5 50 60 150

Switchbox 8 80 60 150

مدل (mm) ارتفاع (mm) قطر تعداد در بسته

Switchbox 6 60 65 150

Switchbox 4 45 60 150

کفی قوطیدرب قوطیقوطی کلید و پریز

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


Sofix

Conex

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
قطعات تونلی و ریلی

Dowel insert
قطعات پالستیکی اتصال سگمنت ها

. Conex و Sofix شامل TBM قطعاتی پالستیکی جهت اتصال سگمنت های بتنی در سیستم های
این قطعات عالوه بر استقرار قطعات سگمنت در کنار هم باعث تثبیت موقعیت این قطعات می باشد.

Lifting Socket
لیفتینگ سوكت

قطعه پالستیکی جهت بلند کردن و حمل و نقل سگمنت های بتنی تونل ها که در دو سایز تولید می شود.

Protector
پروتکتور

قطعه پالستیکی انعطاف  پذیر جهت محافظت سر انتهایی سیستم انتقال جریان )Earth( در مرحله بتن 
ریزی که پس از بازکردن قالب از آن خارج شده و عالوه بر آزاد بودن سر سیم ارت یک حفره مخروطی در 

اطراف آن ایجاد می کند.

Belowplug
 زیرپالگ - انگشتی

قطعه ای که به انتهای رول پالگ جهت زهکش کردن آب در آن اضافه می گردد. 

https://capco.co.ir
https://capco.co.ir


اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
ابزار برای کاربردهای خاص

Nailfix
نیل فیکس

برای جلوگیری از ریزش خاك دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشه ها استفاده از Anchorbolt الزامی است. به همین منظور حفره های متعددی بوسیله مته های 
حفاری در دیواره های خاك ایجاد شده و Nailfix به آن نصب شده است، در مرکز چال قرارداده و جهت پوشش، از دوقالب سیمانی و رزین های صنعتی استفاده 

می شود. استفاده از Nailfix باعث می شود تمام فاصله های جانبی از روی Anchorbolt  تا خاك یکنواخت باشد.

Headbar
هدبار

سر میلگردهای آزاد، محل مناسبی برای نفوذ عوامل خوردگی است. این مساله به تدریج باعث فرسایش بتن 
می شود و به این خاطر، برای جلوگیری از ورود مواد خورنده، هد بار به سر میلگردهای انتهایی گذاشته می شود. 

Capbar
كپ بار

کپ بار یک محافظ پالستیکی برای انتهای میلگردهاست. این قطعه می تواند از آسیب دیدگی کارگران در کارگاه های عمرانی جلوگیری کند. رنگ مناسب، موجب 
می شود به بهترین شکل قابل رویت باشد.

Strandfix
استرند فیکس

اسپیسر مناسب جهت مونتاژ کابل های استرند در تحکیم کوه ها، سد سازی و ساخت پل ها. 

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Nailfix20 20 32 100

Nailfix30 30 32 100

مدل  (mm) پوشش بتن (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Headbar 30/12-18 30 12-18  500

مدل (mm) قطر میلگرد تعداد در بسته

Capbar 8-12 8-12  500

Capbar 12-16 12-16  500

Capbar 16-24 16-24 500 

Capbar 16-32 16-32 250

مدل (mm) قطر تعداد در بسته

Strandfix 90 250
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
ابزار برای کاربردهای خاص

Ductbank
داكت بنک

فاصله نگهدار داکت های مخابراتی برای کابل کشی در صنایع مخابراتی کاربرد دارد. این فاصله نگهدار که به نام شانه کفی 
و رویه لوله نیز شناخته می شود، کمک می کند تا داکت های مخابراتی به صورت منظم و یکپارچه به هم متصل شوند. 

Roof Tile
روف تایل

این قطعه با ایجاد یک ارتفاع و فصل مشترك یکسان برای موزائیک، سنگ و یا کاشی های چهارگوش سقف ها بر 
روی عایق های بام برای محافظت از آنها در برابر شرایط محیطی استفاده می گردد.

T Plus
تی پالس

تی پالس برای تنظیم فاصله میان کاشی و سرامیک های کف و دیوار بکار می رود. منظم بودن این فواصل در زیبایی کار بسیار مهم است. با استفاده از بند کاشی های 
استانداد ضمن رعایت دقیق فواصل، سرعت نصب نیز افزایش می یابد. تی پالس های کپکو در اندازه های مختلف تولید می شود.

A

A

مدل (inch) قطر (mm) قطر تعداد در بسته

Ductbank /110 4 110 25

Ductbank /160 6  160 10

مدل (inch) قطر خارجی (mm) ارتفاع تعداد در بسته

Roof Tile 150 13 100

مدل A (mm) تعداد در بسته

+2 2 200

+3 3 200

+4 4 200

+5 5 200

+6 6 200

+7 7 200

+8 8 200

+10 10 200

T2 2 200

T3 3 200

T4 4 200

T5 5 200

T7 7 200

T8 8 200

T10 10 200
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اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
ابزار برای کاربردهای خاص

Foamfix
فوم فیکس

قطعه مناسب نصب فوم یونولیت به منظورعایق بندی سطوح.

مدل (mm) قطر انتهایی (mm) طول تعداد در بسته

Foamfix 60 110 500
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پاورچیر 
Powerchair

              

هاردچیر
Hardchair

              

ماکسی چیر
Maxichair

              

فیکسچیر
Fixchair

              

ویلبار
Wheelbar

              

ویلسان 
Wheelsun

              

پلی چیر
Polychair

              

ایزیچیر
Easychair

              

النگچیر
Longchair

              

راندچیر
Roundchair

              

کیجبار
Cagebar

              

فیکس پلیت
Fixplate

              

پلیتبار
Platebar

              

والفیکس
Wallfix

              

استرندفیکس
Strandfix

              

نیل فیکس
Nailfix

              

پارافیکس
Parafix

              

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

المان سازه ای و اسپیسر مورد مصرف در آن

مالحظات مربوط به اسپیسرها
1– هنگامی که اسپیسرها برای مدت طوالنی زیر نور مستقیم آفتاب قرار دارند، شکننده می شوند. بنابراین پوشاندن آنها در چنین شرایطی الزامی است.

2– ماده اولیه مورد استفاده در تولید اسپیسرها پلی اولفین می باشد. این نوع پالستیک در مقابل مواد اسیدی و بازی مورد استفاده در صنعت ساختمان مقاوم هستند.
3– اسپیسرها در تمامی رنگ ها در دسترس و قابل تولید می باشند. ولی برای رنگ های به جز مشکی هزینه اضافه دریافت خواهد شد.

4– بتن های مسلح شده با اسپیسرهای پالستیکی در شرایط آتش سوزی مقاوم بوده و این مطلب توسط موسسه فن آوری ساختمان در برلین تائید شده است.
5– استفاده زیاد و بیش از حد روغن قالب، برای قالب بندی ممکن است باعث عدم پیوستگی کامل بین اسپیسرها و بتن اطراف شود. بنابراین باید دقت کافی در 

این خصوص به عمل آید.
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