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فوق روانکنندههای بتن
ابر روانکنندههای بتن
فرآوردههای پوزوالنی
کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت
آببندکنندههای حجمی بتن
هوازای بتن
قوامدهندههای بتن

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

روغن قالب و عملآورندهها
گروتها
چسبهای بتن و کاشی
ترمیم کنندههای سطحی بتن
آببند کنندههای سطحی و ماستیکها
مصالح کفسازی
الیاف بتن
تمیزکنندههای مصالح ساختمانی و ابزارآالت

واتراستاپهای پی وی سی
واتراستاپهای بنتونیتی
واتراستاپهای هیدروفیلی
واتراستاپهای الستیکی
نوارهای گسکت
ورقهای ژئوممبران
ژئوتکستایلها

نوارهای آببندی

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی
قطعات ویژه قالب بندی
قطعات تونلی و ریلی
ابزار برای کاربردهای خاص

شرکت همگرایان تولید (کپکو) در سال  1382با هدف تولید محصوالت
پلیمری و شیمیایی در صنعت ساختمان و بتن تاسیس گردید .در این راستا
شرکت کپکو در زمینههای افزودنیهای بتن ،مواد شیمیایی صنعت ساختمان،
نوارهای آببند پلیمری و اسپیسرهای پالستیکی بتدریج وارد سرمایهگذاری
شده است.
افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی صنعت ساختمان مجموعهای از محصوالت
میباشند که امروزه جزء تعریف بتن بوده و از اهمیت ویژهای در پروژههای
عمرانی برخوردارند و شرکت کپکو با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و تجهیز
آزمایشگاههای مناسب این صنعت ،اکنون جزء دسته شرکتهای دانش محور
در خصوص تولید این دسته محصوالت میباشد.
نوارهای آب بندی پی وی سی (واتراستاپ) و الستیکی (گسکت) دسته دیگری
از محصوالت تولیدی شرکت کپکو میباشد .اهمیت این محصوالت در پروژههای
بتنی آبی و فاضالبی ،مستلزم تولید محصوالتی با کیفیت تعریف شده میباشد.
شرکت کپکو با گردآوری اطالعات الزم ،اقدام به تدوین استاندارد واتراستاپ
پی وی سی برای اولین بار در ایران کرد که منجر به استاندارد ISIRI 13277
گردید.
اسپیسرهای پالستیکی بتن نیز دسته دیگری از محصوالت تولیدی شرکت
کپکو میباشد .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
ساالنه 50قالب جدید را به مجموعه تولید تحویل میدهد.

خط مشی کیفیت:

شرکت همگرایان تولید ( کپکو ) با هدف ایجاد یک سیستم متوازن در
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 : 2008به عنوان یک الگوی جهانی گرفته
است و خود را نسبت به بهبود مستمر و ارتقاء پیوسته رضایت مشتریان با
رعایت الزامات استاندارد متعهد میداند.
شرکت به منظور تحکیم تعهدات خود به مشتریان گرامی اقدام به اخذ
استانداردهای  ISO 10002 : 2004رضایت مشتری جهت رسیدگی به
شکایت و  ISO 10004 : 2010رضایت مشتری برای پایش و اندازهگیری،
داشته است.

تمایزات شرکت کپکو عبارتند از:

 -1شرکتی دانش بنیان در زمینه تولید افزودنیهای بتن و مواد شیمیایی
صنعت ساختمان
 -2تولیدکننده با کیفیتترین نوارهای آببند پلیمری در کشور
 -3بزرگترین تولید کننده اسپیسرهای پالستیکی بتن در کشور

مأموریت شرکت کپکو تولید محصوالتی با کیفیت استاندارد در صنعت بتن میباشد.
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Plastit® L1

روان كننده  /كاهنده آب

پالستیت  L1یک روان کننده و کاهنده آب نرمال بر پایه لیگنوسولفونات مناسب
بتن هاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45و دماي معتدل ميباشد .پالستیت
 L1با پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود .اين
افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

• روش استفاده

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

توجه:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

 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 بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

• موارد كاربرد

توجه:

 انواع بتنریزی در هوای معتدل قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/3تا  0/8کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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.

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® L1
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

تیپ  2تهران

325

( 0-6 )mmمتوساک

نوع شن
نخودی

بادامی

حداکثر اندازه
 12 mmمتوساک

حداکثر اندازه
 19 mmمتوساک

نسبت ماسه به شن
نخودی به شن بادامی ()%
 60به  10به 30

)Time (day
28

7

3

1

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit L1
Kg per 100 kg cement

33.6

23.3

16.7

3.5

5

1.7

0.47

0

39.3

30.2

19.6

3.7

17

1

0.47

0.5

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® LR

روانكننده  /کاهنده آب  /کندگیر کننده

پالستيت  LRروان كننده و كاهنده آب بر پایه لیگنوسولفونات با خاصيت
کندگير كنندگي است ،كه براي بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45در
هواي گرم ،اثر بخش ميباشد .پالستيت  LRبا پخش کنندگي باالي سيمان،
باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود .همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ
اسالمپ باالیی میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن دارای خاصیت حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن تاخير در زمان گيرش اوليه و نهايي بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي در هواي گرم بتن ريزي هاي حجيم در ضخامتهاي باال -حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/3تا  0/8کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره

( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® LR
• نتایج آزمایشگاهی
نسبت ماسه به شن نخودی به
)%( شن بادامی
30  به10  به60

نوع شن
بادامی

نخودی

حداکثر اندازه
 متوساک19 mm

حداکثر اندازه

نوع سیمان

 متوساک0-6 mm

325

 تهران2 تیپ

Time (day)

Slump
(cm)

Final
setting
time of
concrete
(min)

1.7

6

225

482

3.5

16.7

23.3

33.6

1

18

553

716

5.8

24.8

30.7

39.0

W/C
ratio

0

0.47

0.5

0.47

Kg per 100 kg
cement

عیار سیمان

Initial
setting
time of
concrete
(min)

Air content
in fresh
concrete
(%)

Plastit LR

 متوساک12 mm

نوع ماسه

1

3

7

28

Compressive strength
(MPa)

)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 mm

 متوساک0-8 mm

350

 ساوه2 تیپ

Plastit LR
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

45

Time (day)
60

3

7

28

Compressive strength
(MPa)

Slump (cm)

0

0.45

1.7

7

-

-

-

-

13.5

25.9

34.9

0.5

0.45

1.5

21

19

13

9

5

16.4

28.1

36.0

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® LA

روانكننده  /کاهنده آب  /زودگير کننده

پالستيت  LAيك روان كننده بر پایه لیگنوسولفونات با خاصیت زودگیر
کنندگی است که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45در هوای
معتدل و خنک میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/16±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن كاهش زمان گيرش اوليه و ثانويه بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 جهت انواع بتن ريزي در هوای معتدل و خنک قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/4تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن میشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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 WPLاستفاده گردد
.

• روش استفاده

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري مي
باشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® LA
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک
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)Time (day
Plastit LA

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

W/C
ratio

Kg per 100 kg cement

32.7

23.3

19.6

5

1.9

0.45

0

39.3

30.3

23.5

17

2.2

0.45

0.5

28

7

3

Compressive strength
)(MPa

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PG06N
روانكننده  /کاهنده آب

پالستيت  PG06Nيك روانكننده و كاهنده آب نرمال بر پایه ترکیبات آلی
(ارگانیک) مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45در هوای معتدل
ميباشد .پالستيت  PG06Nبا پخشکنندگي باالي سيمان ،باعث يكنواختي
بتن نهايي ميشود .اين افزودني مناسب بتنهای پر سیمان میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• روش استفاده

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

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/06 ±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن كاهنده ميزان سيمان با استحكام برابر بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتنريزي در هوای معتدل قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با کیفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/5تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( ،)PCخاکستر بادي ( ،)PFAسيمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به
روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث
ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ )5
شديدتر 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.

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -بهتر است به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي يا بشكه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده استاندارد تا  12ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PG06R

روانکننده /کاهنده آب /کندگیرکننده

پالستيت  PG06Rيك روانكننده و كاهنده آب کندگیر بر پایه ترکیبات آلی
( ارگانیک) مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45در هوای گرم
ميباشد .پالستيت  PG06Rبا پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث يكنواختي
بتن نهايي ميشود .اين افزودني مناسب بتنهای پر سیمان میباشد .همچنین
این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/06±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن بهبود حفظ اسالمپ و کارپذیری باالی بتن در میزان مصرف متوسط تاخیر در زمان گیرش اولیه و نهایی بتن كاهنده ميزان سيمان با استحكام برابر كاهنده دماي هيدراتاسيون در بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي در دماي معمولي و هوای گرم قطعات پيش ساخته بتني توليد مالتهاي با كيفيت باال -حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/5تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس مي باشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .با افزایش نسبت مصرف ،خاصیت دیرگیری
افزایش مییابد كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
است .مصرف زياد اين محصول بخصوص در هواي سرد ميتواند گيرش بتن را
حتي تا چند روز به تاخير بياندازد .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالن هاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
میشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PG06R
توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک
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)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in fresh
)concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit PG06R
Kg per 100 kg cement

29.2

21.8

14.1

8

1.9

0.48

0

32.7

22.6

15.0

17

2.0

0.48

0.7

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PG06A

روانكننده  /كاهنده آب  /زودگیرکننده

پالستيت  PG06Aيك روانكننده و كاهنده آب زودگیر بر پایه ترکیبات آلی
(ارگانیک) مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45در هوای معتدل
و خنک ميباشد .پالستيت  PG06Aبا پخشکنندگي باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود .اين افزودني مناسب بتنهای پر سیمان میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• روش استفاده

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

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/06 ±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن کاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه بتن كاهنده ميزان سيمان با استحكام برابر بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتنريزي در هوای معتدل و خنک قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با کیفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/5تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( ،)PCخاکستر بادي ( ،)PFAسيمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به
روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث
ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ )5
شديدتر 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.

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري مي
باشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PN10
روان كننده  /كاهنده آب

پالستيت  PN10يك روان كننده و كاهنده آب نرمال بر پایه لیگنوسولفونات
مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %45و دماي معتدل ميباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• روش استفاده

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

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/10±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• نحوه بسته بندي

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتنریزی در هوای معتدل قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/5تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

روانکنندههای بتن

Plastit® PN10
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit PN10
Kg per 100 kg cement

32.7

23.6

16.5

5

1.7

0.45

0

33.4

25.2

16.1

16

1.8

0.45

0.7

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN1

فوق روان كننده  /فوق كاهنده آب

پالستيت  SPN1يك فوق روان كننده نرمال قوي بتن بر پایه پلینفتالن
سولفونات است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان بیشتر از  %40در
هواي معتدل ميباشد .پالستيت  SPN1با خاصیت پخش کنندگي مناسب،
باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوه ای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 كاهش قابل مالحظه مقدار نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن افزايش رواني بتن و كاهش هزينههاي مربوط به بتن ريزي كاهش نفوذ پذيري بتن افزايش مقاومت اوليه بتن بدون افزايش عيار سيمان بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتنریزی در هوای معتدل قطعات پیش ساخته بتن -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/4تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .براي نسبتهاي آب به سيمانهاي
پايين اين ميزان تا  3درصد سيمان كارايي دارد .مقدار بهينه اين محصول
به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .استفاده اين محصول در
گسترههاي ديگر امكان پذير ميباشد .در مقادير باالتر از حدود فوق ،ايجاد

خاصيت ديرگيري در بتن ميكند كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات
(تيپ  )5شديدتر 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

در هنگام ساخت بتن ،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین

میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN1
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2ساوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPN1
Kg per 100 kg cement

35.1

25.8

14.3

7

1.5

0.45

0

36.9

26.0

16.5

19

1.3

0.45

0.4

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPNR

فوق روان كننده  /فوق کاهنده آب  /کندگیر کننده
پالستيت  SPNRيك فوق روان كننده ديرگير بتن بر پایه پلینفتالن سولفونات
است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %40در هوای گرم
ميباشد .پالستيت  SPNRبا پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث يكنواختي
بتن نهايي ميشود .همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی
میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوه ای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

كاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن
 افزایش روانی بتن كاهش نفوذ پذيري بتن تاخير در زمان گيرش اوليه و ثانويه بهبود زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ بتن در میزان مصرف متوسط بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 بتن ريزيهاي درجا در هواي گرم بتن ريزيهاي حجيم حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/4تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم

مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .براي نسبتهاي آب به سيمانهاي پايين
اين ميزان تا  2/5درصد سيمان كارايي دارد .استفاده باالتر از محدوده باعث
ديرگيري بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات شديدتر
است .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين
ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با حداقل به مدت  15دقيقه
در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPNR
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

350

 فیروزکوه2 تیپ

Plastit SPNR
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

Time (day)
45

3

7

28

Compressive strength
(MPa)

Slump (cm)

0

0.45

2.1

6

-

-

-

15.1

26.8

36.2

0.4

0.45

1.4

18

16

12

6

15.3

26.9

38.5

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPNA

فوق روان كننده  /فوق کاهنده آب  /زودگيرکننده
پالستيت  SPNAيك فوق روانكننده زودگير بتن بر پایه پلینفتالن سولفونات
است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %40در هوای معتدل
و خنک ميباشد .پالستيت  SPNAبا پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

 كاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن افزایش روانی بتن كاهش نفوذ پذيري بتن افزايش مقاومت اوليه بتن بدون افزايش عيار سيمان تسريع در زمان گيرش اوليه و ثانويه بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

• موارد كاربرد

توجه:

 توليد قطعات بتني پيش ساخته بتن ريزي در هوای معتدل و خنک -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/4تا  2کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .براي نسبتهاي آب به سيمانهاي
پايين اين ميزان تا  3درصد سيمان كارايي دارد .مقدار بهينه اين محصول به
روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .جهت استفاده از این افزودنی به

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPNA
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 65به 35

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPNA
Kg per 100 kg cement

28.8

18.8

13.3

6

2

0.48

0

29.1

19.2

13.8

19

1.5

0.48

0.4

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL109

فوق روان كننده  /فوق کاهنده آب

پالستيت  SPL109يك فوق روان كننده و فوق كاهنده آب نرمال بر پایه
پلیمری طبیعی اصالح شده ،مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي %40
و هوای معتدل ميباشد .پالستيت  SPL109با پخشکنندگی باالي سيمان،
باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• روش استفاده

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

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/16±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

• موارد كاربرد

توجه:

 انواع بتن ريزي در هوای معتدل قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/3تا  1/2کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان
سرباره ( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به
روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث
ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ
 )5شديدتر 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.

• موارد ایمنی

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL109
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPL109
Kg per 100 kg cement

34.9

26.7

21.3

4

2.0

0.40

0

36.1

27.6

20.5

19

2.0

0.40

0.5

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL90

فوق روانکننده /فوقکاهنده آب /کندگیر کننده

پالستيت  SPL90يك فوق روان كننده و فوق كاهنده آب دیرگیر بر پایه
پلیمری طبیعی اصالح شده ،مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي %40
و هوای گرم ميباشد .پالستيت  SPL90با پخشکنندگی باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود و همچنین این افزودنی دارای حفظ اسالمپ
باالیی میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/16±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن تاخیر در زمان گیرش اولیه و ثانویه حفظ اسالمپ باالی بتن در میزان مصرف متوسط بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي در هوای گرم حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/3تا  1/2کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره

( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL90
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

35  به65

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

350

 تهران2 تیپ

Plastit SPL90
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

45

Time (day)
60

3

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

0.48

2.0

7

-

-

-

-

12.7

17.5

27.6

0.5

0.48

1.5

22

20

18

17

15

12.0

18.2

28.3

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN215

فوق روانکننده /فوقکاهنده آب
پالستيت  SPN215يك فوق روان كننده نرمال بتن بر پایه پلینفتالن
سولفونات است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  % 40در
هواي معتدل ميباشد .پالستيت  SPN215با پخش شوندگي باالي سيمان،
باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 كاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن افزايش رواني بتن و كاهش هزينههاي مربوط به بتن ريزي كاهش نفوذ پذيري بتن افزايش مقاومت اوليه بتن بدون افزايش عيار سيمان بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتنریزی در هوای معتدل توليد قطعات بتني پيش ساخته -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين 0/4تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .براي نسبتهاي آب به سيمانهاي
پايين اين ميزان تا  3درصد سيمان كارايي دارد .مقدار بهينه اين محصول
به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .استفاده اين محصول در
گسترههاي ديگر امكان پذير ميباشد .در مقادير باالتر از حدود فوق ،ايجاد

خاصيت ديرگيري در بتن ميكند كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات
(تيپ  )5شديدتر 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

در هنگام ساخت بتن ،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین

میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN215
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

350

 ساوه2 تیپ

Plastit SPN215
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

Time (day)
45

3

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

0.45

1.7

7

-

-

-

13.5

25.9

34.9

0.5

0.45

1.4

20

16

12

8

15.9

28.5

35.6

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN265

فوق روان كننده  /فوق کاهنده آب  /کندگیر کننده
پالستيت  SPN265يك فوق روان كننده ديرگير بتن بر پایه نفتالن سولفونات
ميباشد كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %40در هوای
گرم ميباشد .پالستيت  SPN265با پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود .همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ
اسالمپ مطلوبی میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/18±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 كاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن افزایش روانی بتن بهبود زمان کارپذیری و حفظ اسالمپ بتن در میزان مصرف متوسط كاهش نفوذ پذيري بتن تاخير در زمان گيرش اوليه و ثانويه بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 بتن ريزيهاي درجا در هواي گرم بتن ريزيهاي حجيم حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/4تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره

( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .براي نسبتهاي آب به سيمانهاي پايين
اين ميزان تا  2/5درصد سيمان كارايي دارد .استفاده باالتر از محدوده باعث
ديرگيري بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات شديدتر
است .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين
ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPN265
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

400

 تهران2 تیپ

Plastit SPN265
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

45

Time (day)
60

3

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

0.40

2.0

4

-

-

-

-

21.3

26.7

34.9

0.7

0.40

1.7

20

16

13

11

8

23.3

28.6

35.4

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL1

فوق روان كننده  /فوق کاهنده آب

پالستيت  SPL1يك فوق روان كننده و فوق كاهنده آب نرمال بر پایه پلیمری
طبیعی اصالح شده ،مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالي  %40و
دماي معتدل ميباشد .پالستيت  SPL1با پخشکنندگی باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/16±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي در دماي معمولي قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با كيفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/4تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمانهاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر
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 WPLاستفاده گردد

• روش استفاده

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه مي
شود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري مي
باشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® SPL1
• نتایج آزمایشگاهی

نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 63به 37

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPL1
Kg per 100 kg cement

30.2

21.3

14.0

8

1.8

0.50

0

31.1

21.2

15.6

19

1.8

0.50

0.5

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® PN12

فوق روانكننده  /فوق كاهنده آب
پالستيت  PN12يك فوق روان كننده و فوق كاهنده آب بر پایه پلیمری
طبیعی اصالح شده ،مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان باالتر از  %40و
هوای معتدل ميباشد .پالستيت  PN12با پخشکنندگی باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494و  ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/07 ±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

• شرايط نگهداري

دمای انجماد

حدود  -3درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن بهبود آب بندي بتن در محدودههاي مصرف باال -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي در هوای معتدل قطعات پيش ساخته بتني -توليد مالتهاي با کیفيت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/8تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( ،)PCخاکستر بادي ( ،)PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو میکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و
خطا و با آزمايش تع يين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن
بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ  )5شديدتر 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

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

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

فوق روانکنندههای بتن

Plastit® PN12
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit PN12
Kg per 100 kg cement

35.0

30.5

23.5

5.5

1.7

0.45

0

36.2

30.6

22.8

18

1.8

0.45

0.8

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC10

ابر روان كننده  /فوق کاهنده آب

پالستيت  SPC10يك ابر روان كننده قوي نرمال بتن بر پایه پلی كربوكسيالت
اتر است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان كمتر از  %40در هوای
معتدل ميباشد .پالستيت  SPC10با پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهاي روشن

جرم حجمي

 1/10±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعين کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن در روانی برابر افزايش استحكام بتن با مقدار سيمان معين در تمام سنين بهبود در زمان کارپذیری بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 بتنريزيهاي درجا در هواي معتدل قطعات پيش ساخته بتني تولید بتنهای خود تراکم ()SCC افزایش مقاومت اولیه دوغابهای تزریقی استرندینگ و نیلینگ -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/2تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .استفاده اين محصول در خارج از اين
محدوده امكانپذير ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث ديرگيري
بتن شده و به كارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهينه اين محصول به روش

سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن

ریزی آغاز گردد.

توجه:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 در صورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC10
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

33  به67

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

450

 ساوه2 تیپ

Plastit SPC10
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

45

Time (day)
60

3

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

0.34

2.0

0

-

-

-

-

22.6

32.3

45.6

0.5

0.34

1.2

21

20

19

16

14

24.5

36.6

50.1

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCR

ابر روان كننده  /فوق کاهنده آب  /کندگیر کننده

پالستيت  SPCRيك ابر روان كننده دیرگیر قوي بتن بر پایه پلیكربوكسيالت
اتر است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان كمتر از  %40در هواي گرم
ميباشد .پالستيت  SPCRبا پخش شوندگي باالي سيمان ،باعث يكنواختي
بتن نهايي ميشود .همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسالمپ باالیی
میباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .استفاده اين محصول در خارج از اين
محدوده امكانپذير ميباشد اگر چه استفاده بيشتر الزاماً به كارائي باالتر منجر
نميشود .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين
ميشود .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.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• روش استفاده

حالت فیزیکی

مایع قهوهاي روشن

جرم حجمي

 1/11±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعين کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن در روانی برابر دارای حفظ اسالمپ باال در میزان مصرف متوسط تاخير در زمان گيرش اوليه و نهايي بتن كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد كاربرد

 بتن ريزيهاي درجا در هواي گرم قطعات پيش ساخته بتني حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده تولید بتنهای خود تراکم ()SCC افزایش مقاومت اولیه دوغابهای تزریقی استرندینگ و نیلینگ -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/2تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCR
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

450

 فیروزکوه2 تیپ

Plastit SPCR
Kg per 100 kg
cement

Time (min)
W/C
ratio

Air content in fresh
concrete (%)

0

15

30

45

Time (day)
60

3

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

0.34

2.0

0

-

-

-

-

32.3

36.6

45.3

0.5

0.34

1.3

22

21

21

19

17

31.5

42.0

48.9

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA

ابر روان كننده  /فوق کاهنده آب  /زودگیرکننده

پالستيت  SPCAيك ابر روان كننده زودگیر قوي بتن بر پایه پلیكربوكسيالت
اتر است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان كمتر از  %40در هوای
معتدل و خنک ميباشد .پالستيت  SPCAبا پخش کنندگي باالي سيمان،
باعث يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهاي روشن

جرم حجمي

 1/10±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعين کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن در روانی برابر افزايش استحكام بتن با مقدار سيمان معين در تمام سنين تسریع در زمان گیرش اولیه و ثانویه كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن -بهبود پمپپذیری بتن

• موارد كاربرد

 بتن ريزيهاي درجا در هواي معتدل و خنک قطعات پيش ساخته بتني تولید بتنهای خود تراکم ()SCC افزایش مقاومت اولیه دوغابهای تزریقی استرندینگ و نیلینگ -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/2تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .استفاده اين محصول در خارج از اين
محدوده امكانپذير ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث ديرگيري
بتن شده و به كارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهينه اين محصول به روش

سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن

ریزی آغاز گردد.

توجه:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 در صورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 65به 35

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPCA
Kg per 100 kg cement

28.3

18.4

13.1

6

2.0

0.48

0

29.9

19.2

15.8

21

1.1

0.48

0.25

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC435

ابر روان كننده  /فوق کاهنده آب

پالستيت  SPC435يك ابر روان كننده نرمال بتن بر پایه پلی كربوكسيالت
اتر است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان كمتر از  %40در هوای
معتدل ميباشد .پالستيت  SPC435با پخش کنندگي باالي سيمان ،باعث
يكنواختي بتن نهايي ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهاي روشن

جرم حجمي

 1/09±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعين کاهش قابل مالحظه نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن در روانی برابر بهبود زمان کارپذیری بتن افزايش استحكام بتن با مقدار سيمان معين در تمام سنين كاهش آب انداختگي و جدايي سنگدانه در بتن افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن افزايش چسبندگی خمیر سیمان به میلگرد بهبود پمپپذیری بتن• موارد كاربرد
 بتن ريزيهاي درجا در هواي معتدل قطعات پيش ساخته بتني تولید بتنهای خود تراکم ()SCC افزایش مقاومت اولیه دوغابهای تزریقی استرندینگ و نیلینگ تولید مالتهای با کیفیت باال• محدوده مصرف
محدوده مصرف اين محصول بين  0/3تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .استفاده اين محصول در خارج از اين
محدوده امكانپذير ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث ديرگيري

بتن شده و به كارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهينه اين محصول به روش
سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین

میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 در صورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC435
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2ساوه

400

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPC435
Kg per 100 kg cement

41.2

30.1

19.0

6.5

1.7

0.47

0

43.4

31.5

23.0

21

1.3

0.47

0.3

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC100

ابر روان كننده  /فوق كاهنده آب

افزودني پالستیت  SPC100یک ابر روان کننده نرمال بتن بر پایه
پلیکربوکسیالت اتر است که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان کمتر
از  %40در هوای معتدل ميباشد .پالستیت  SPC100با پخش شوندگي
باالي سیمان ،باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود .این افزودني با استانداردهاي
 ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/09±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

• موارد کاربرد

 بتن ریزيهاي درجا در هواي معتدل قطعات پیش ساخته بتني تولید بتنهای خود تراکم ()SCC -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین  0/3تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند ( )PCخاکسـتر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .استفاده این محصول در خارج
از این محدوده امکانپذیر ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهینه این محصول
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند 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

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند 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  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC100
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2ساوه

350

( 0-8 )mmمتوساك

( 9/5-19 )mmمتوساك

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPC435
Kg per 100 kg cement

38.1

29.3

18.2

6

2.3

0.45

0

40.8

31.4

18.7

22

1.6

0.45

0.4

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCR100

ابر روان كننده  /فوق كاهنده آب  /كندگیر كننده

پالستیت  SPCR100یک ابر روان کننده دیرگیر بتن برپایه پلیکربوکسیالت
اتر ميباشد که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان کمتر از  %40در هوای
گرم ميباشد .پالستیت  SPCR100با خاصیت پخش کنندگی باالي سیمان،
باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود .همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ
اسالمپ مطلوبی میباشد.
این افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/09±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد کاربرد

 بتن ریزيهاي درجا در هواي گرم بتن ریزيهاي حجیم حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده تولید بتنهای خود تراکم ()SCC -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

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

مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند ( )PCخاکسـتر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .استفاده این محصول در خارج از
این محدوده امکانپذیر ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث دیرگیري
بتن ميشود که این حالت براي سیمانهاي ضد سولفات شدیدتر است .مقدار
بهینه این محصول به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند 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

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند 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  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCR100
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساك9/5-19 )mm(

 متوساك0-8 )mm(

350

 ساوه2 تیپ

Plastit SPCR100
Kg per 100 kg
cement

W/C
ratio

Air content in
fresh concrete
(%)

Time (min)
0

15

30

45

Time (day)
60

0.45

2.3

6

0.4

0.45

1.5

21

7

28

Compressive
strength (MPa)

Slump (cm)

0

3

-

-

-

-

18.1

29.8

38.0

21

19

16

11

18.2

31.1

40.3

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA100

ابر روانكننده  /فوق كاهنده آب  /زود سخت شونده
افزودني پالستیت  SPCA100یک ابر روان کننده زود سخت شونده بتن بر
پایه پلی کربوکسیالت اتر است که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان
کمتر از  %40در هوای معتدل و خنک ميباشد .پالستیت  SPCA100با
پخش شوندگي باالي سیمان ،باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود.
این افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/09±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

• موارد کاربرد

 بتنریزی در هوای معتدل و خشک قطعات پیش ساخته بتني کاهش زمان بازکردن قالب بتن تولید بتنهای خود تراکم ()SCC -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین  0/3تا  1کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم
مواد سیماني ،شامل سـیمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .مقدار مصرف بهینه این محصول
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید.

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 گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند 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  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA100
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساك

( 9/5-19 )mmمتوساك

 60به 40

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPCA100
Kg per 100 kg cement

37.8

27.5

17.3

6

2.4

0.45

0

38.9

27.8

18.8

22

1.6

0.45

0.5

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC218

ابر روان كننده /فوق كاهنده آب

افزودني پالستیت  SPC218یک ابر روان کننده نرمال بتن بر پایه
پلیکربوکسیالت اتر است که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان در
محدوده  %40در هوای معتدل ميباشد .پالستیت  SPC218با پخش شوندگي
باالي سیمان ،باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود.
این افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• روش استفاده

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

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/07±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 -افزودني فوق ،مستقیماً روي سیمان خشک ریخته نشود.

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

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند ایجاد حساسیت کند .لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش
مناسب ،عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

• موارد کاربرد

توجه:

 بتن ریزيهاي درجا در هواي معتدل قطعات پیش ساخته بتني -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین  0/4تا  1/2کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند ( )PCخاکسـتر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .استفاده این محصول در خارج
از این محدوده امکانپذیر ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهینه این محصول
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .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.

• موارد ایمنی

 درصورتیکه این افزودني داخل چشم پاشیده شود ،حداقل به مدت  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPC218
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 65به 35

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPCA100
Kg per 100 kg cement

30.2

21.3

14.0

8

1.8

0.50

0

30.4

21.0

16.1

20

0.9

0.50

0.5

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCR218

ابر روانكننده  /فوق كاهنده آب  /كندگیركننده
پالستیت  SPCR218یک ابر روان کننده دیرگیر بتن برپایه پلیکربوکسیالت
اتر ميباشد که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان در محدوده %40در
هوای گرم ميباشد .پالستیت  SPCR218با خاصیت پخش کنندگی باالي
سیمان ،باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود .همچنین این افزودنی دارای
خاصیت حفظ اسالمپ مطلوبی میباشد.
این افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/07±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

توجه:

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

• موارد کاربرد

 بتن ریزيهاي درجا در هواي گرم بتن ریزيهاي حجیم حمل و تخلیه بتن در زمان طوالنی و بتن آماده -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین  0/4تا 1/2کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم

مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند ( )PCخاکسـتر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .استفاده این محصول در خارج از
این محدوده امکانپذیر ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث دیرگیري
بتن ميشود که این حالت براي سیمانهاي ضد سولفات شدیدتر است .مقدار
بهینه این محصول به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند 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

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند 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  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA218

ابر روانكننده /فوق كاهنده آب  /زودگیركننده

افزودني پالستیت  SPCA218یک ابر روان کننده زودگیر بتن بر پایه پلی
کربوکسیالت اتر است که مناسب بتنهاي با نسبت آب به سیمان در محدوده
 %40در هوای معتدل و خنک ميباشد .پالستیت  SPCA218با پخش
شوندگي باالي سیمان ،باعث یکنواختي بتن نهایي ميشود.
این افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

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  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.

حالت فیزیکی

مایع قهوهای روشن

جرم حجمي

 1/07±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

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

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• نحوه بسته بندي

• خواص و اثرات

 افزایش رواني و اسالمپ بتن با نسبت آب به سیمان ( )W/Cمعین کاهش نسبت آب به سیمان ( )W/Cبتن 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 پمپپذیری بتن

• موارد کاربرد

 بتن ریزيهاي درجا در هواي معتدل و خنک قطعات پیش ساخته بتني -تولید مالتهای با کیفیت باال

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین  0/4تا  1/2کیلوگرم به ازاي هر صد کیلوگرم
مواد سیماني ،شامل سیمان پرتلند ( )PCخاکسـتر بادي ( )PFAسـیمان
سرباره ( )GGBFSو میکروسیلیس ميباشد .استفاده این محصول در خارج
از این محدوده امکانپذیر ميباشد اگر چه استفاده باالتر از محدوده باعث
دیرگیري بتن شده و به کارائي باالتر منجر نميشود .مقدار بهینه این محصول
به روش سعي و خطا و با آزمایش تعیین ميشود .جهت استفاده از این افزودنی
به همراه سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما

توجه

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي یا بشکه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرایط نگهداري

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

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي در صورت تماس با پوست
ميتواند 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  15دقیقه،با چشم آسیب دیده ،درون آب تمیز پلک زده شود.
 تماس این ماده با پوست ميتواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه اینافزودني روي بدن ریخته شود ،سریعاً پوست آلوده را با آب تمیز شستشو دهید.
 لباس آلوده حتماً باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سریعاً به پزشکمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

ابر روانکنندههای بتن

Plastit® SPCA218
• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 65به 35

)Time (day
28

7

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit SPCA100
Kg per 100 kg cement

28.8

18.5

13.3

6

2.0

0.48

0

29.2

19.3

13.1

18

1.8

0.48

0.5

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Silurry® 500
دوغاب میکروسیلیس

محصول فوق ،سوسپانسيوني از ميكروسيليس (دوده سیلیس) در آب و به صورت
دوغابی پایدار میباشد .این محصول با داشتن خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید
کلسیم آزاد شده حاصل از واکنش هیدراتاسیون بتن واکنش میدهد و
محصوالت ثانویه حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور ،خاصیت آببندی ،نفوذ
ناپذیری و مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود میبخشند .رواني (حالت
دوغاب روان) به همراه درصد باالي ميكروسيليس ،اين محصول را از لحاظ
اقتصادي و فني متمايز از ساير محصوالت پوزوالني كرده است .ويژگي ديگر
اين محصول اين است كه ژل نميباشد و در طول زمان تشكيل ژل نميدهد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C1240مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع غلیظ طوسی رنگ

درصد میکروسیلیس

% 50

جرم حجمي

 1/42±0/03 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

یون کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای یخبندان افزایش تراکم بتن و بهبود پمپپذیری 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

  %20پودر 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 عدم وجود روانکنندههای بتن در دوغاب و عدم ایجاد کمپلکس بینروانکنندههای ثانویه
 کاهش زمان اختالط بتن نسبت به زمان الزم برای پودر و ژل میکروسیلیس شکل روان و دوغابی و دارای قابلیت پمپپذیری بر خالف ژل میکروسیلیس -دانسیته بیشتر و در نتیجه هزینه حمل کمتر

• موارد كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتنریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتنهای در محیطهای خورنده و اسیدی بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده انواع انواع روسازی و کفسازیهای بتنی رنگی و تولید قطعات بتنی -جهت عمليات شاتكريت

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  2تا  12کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با
آزمايش تعيين میشود .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 تراک میکسر اضافه کرده
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود
 5دقیقه اختالط با دور تند تراک کافی میباشد).

توجه:

استفاده از یک فوق روان کننده در کنار دوغاب میکروسیلیس جهت دستیابی
به روانی مورد نظر توصیه میشود.
 به مقدار %50محصول مصرفي ،از آب اختالط بتن بايد كسر گردد. -به هنگام مصرف با يك ميكسر مناسب يكنواخت گردد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در سطل  20كيلوگرمی و بشکه  250كيلوگرمی عرضه ميگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در بستههای باز نشده و شرايط انبارش استاندارد به مدت  6ماه
قابل نگهداري ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Silurry® 500
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (min

)Time (day

Air
content
in fresh
concrete
)(%

*

Plastit SPC10

Silurry 500

Kg per 100 kg
cement

Kg per 100
kg cement

35.0

27.5

20.8

-

-

-

-

6.5

1.9

0.45

0

0

0

42.4

32.4

25.0

17

19

20

22

22

1.0

0.47

0.8

0.7

10

28

7

3

60

45

Compressive
)strength (MPa

30

15

0

)Slump (cm

*  Plastit SPC10یک فوق روان کننده بتن بر پایه پلیکربوکسیالت میباشد.
**  Fibercap 12یک الیاف پلی پروپیلن با طول  12میلیمتر میباشد.

W/C
ratio

**

Fibercap 12
Kg per m3

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® S

ژل میکروسیلیس بر پایه پلینفتالن سولفونات

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی ،فوق روانکننده
بر پایه پلینفتالن سولفونات و به شکل ژل میباشد .این محصول با داشتن
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش میدهد و محصوالت
ثانویه حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور ،خاصیت آببندی ،نفوذ ناپذیری و
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود میبخشند .همچنین فوق روانکننده
به کار رفته در این محصول کارایی بتن را بهبود میبخشد .ژل میکروسیلیس S
مناسب بتنهای با نسبت آب به سیمان بیشتر از  0/4و کمتر از  0/5میباشد.
این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه میباشد:

 ژل میکروسیلیس نوع  Sزودگیر ()Capcogel S135 ژل میکروسیلیس نوع  Sالیافی ()Capcogel FSاين محصول با استاندارد  ASTM C1240مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

ژل خاکستری تیره

جرم حجمي

 1/32 ±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای 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 كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتنریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتنهای در محیطهای خورنده و اسیدی بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده -انواع انواع روسازی و کفسازیهای بتنی و تولید قطعات بتنی

 جهت عمليات شاتكريت ژل نوع  S135برای بتن ریزی در هوای سرد و جایی که نیاز به گیرشسریعتر بتن میباشد.

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  3تا  8کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با
آزمايش تعيين میشود .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 تراک میکسر اضافه کرده
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود
 5دقیقه اختالط با دور تند تراک کافی میباشد).

توجه:

 استفاده از فوق روانکننده بر پایه پلی نفتالن سولفونات در صورت تأمیننشدن روانی مورد نظر توصیه میشود.
 متناسب با ژل مصرفی ،از مقدار آب طرح اختالط (به میزان ) %60کسر شود. پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرفمواد خشک شده جدا ً خودداری کنید.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهاي  20کیلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده و در شرایط انبارش استاندارد تا  6ماه قابل
نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® S
توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

3

W/C ratio

Capcogl S
Kg per 100 kg cement

0
5

Initial
)Slump (cm

Air content in fresh
)concrete (%

350

306

235

6

2

0.45

426

328

266

20

1.3

0.45

)Compressive strength (kg/cm2

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® D

ژل میکروسیلیس بر پایه پلی کربوکسیالت

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی ،فوق روانکننده
بر پایه پلی کربوکسیالت اتر و به شکل ژل میباشد .این محصول با داشتن
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش میدهد و محصوالت
ثانویه حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور ،خاصیت آببندی ،نفوذ ناپذیری و
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود میبخشند .همچنین فوق روانکننده
به کار رفته در این محصول کارایی بتن را بهبود میبخشد .ژل میکروسیلیس D
مناسب بتنهای با نسبت آب به سیمان بیشتر از  0/4و کمتر از  0/5میباشد.
این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه میباشد:

 ژل میکروسیلیس نوع  Dدیرگیر ()Capcogel DR ژل میکروسیلیس نوع  Dالیافی ()Capcogel FDاين محصول با استاندارد  ASTM C1240مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

ژل خاکستری تیره

جرم حجمي

 1/3 ±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای 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 كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتن ریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتن های در محیطهای خورنده و اسیدی -بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده

 انواع انواع روسازی و کفسازیهای بتنی و تولید قطعات بتنی -جهت عمليات شاتكريت

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  4تا  12کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با
آزمايش تعيين میشود .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 تراک میکسر اضافه کرده
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود
 5دقیقه اختالط با دور تند تراک کافی میباشد).

توجه:

 استفاده از فوق روانکننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر در صورت تأمیننشدن روانی مورد نظر توصیه میشود.
 متناسب با ژل مصرفی ،از مقدار آب طرح اختالط (به میزان ) %60کسر شود. پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرفمواد خشک شده جدا ً خودداری کنید.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهاي  20کیلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده و در شرایط انبارش استاندارد تا  6ماه قابل
نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® D
توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

Capcogel D

Initial
)Slump (cm

Air content in fresh
)concrete (%

W/C ratio

350

305

5.5

2

0.450

0

394

328

19

1.5

0.450

5

Compressive strength (kg/
)cm2

Kg per 100 kg cement

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® D10
ژل میکروسیلیس پر مقاومت

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی ،فوق روانکننده
بر پایه پلی کربوکسیالت اتر و به شکل ژل میباشد .این محصول با داشتن
خاصیت پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش میدهد و محصوالت
ثانویه حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور ،خاصیت آببندی ،نفوذ ناپذیری و
مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود میبخشند .همچنین فوق روانکننده
به کار رفته در این محصول کارایی بتن را به طور مؤثری بهبود میبخشد .ژل
میکروسیلیس  D10مناسب بتنهای با نسبت آب به سیمان کمتر از 0/4
میباشد .این محصول در انواع زیر نیز قابل ارائه میباشد:

 ژل میکروسیلیس نوع  D10دیرگیر ()Capcogel DR10 ژل میکروسیلیس نوع  D10الیافی ()Capcogel FD10اين محصول با استاندارد  ASTM C1240مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

ژل خاکستری تیره

جرم حجمي

 1/3 ±0/05 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای 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 كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتن ریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتن های در محیطهای خورنده و اسیدی -بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده

 انواع انواع روسازی و کفسازیهای بتنی و تولید قطعات بتنی -جهت عمليات شاتكريت

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  3تا  8کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني برای بتن با آب به سیمان کمتر از  0/4ميباشد .مقدار بهينه اين
محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .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 اضافه کرده و تا حاصل شدن
مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید.

توجه:

 استفاده از فوق روانکننده بر پایه پلی کربوکسیالت اتر در صورت تأمیننشدن روانی مورد نظر توصیه میشود.
 از این محصول در بتنهای با آب به سیمان باالی  0/4توصیه نمیگردد. محصول فوق به دلیل اسالمپ باالی تراک بتن آماده نباید بطور مستقیم درتراک استفاده گردد و برای بتن آماده باید در بچینگ و در طرح با آب به سیمان
کمتر از  0/4استفاده گردد.
 متناسب با ژل مصرفی ،از مقدار آب طرح اختالط (به میزان ) %60کسر شود. پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرفمواد خشک شده جدا ً خودداری کنید.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهاي  20کیلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده و در شرایط انبارش استاندارد تا  6ماه قابل
نگهداری است

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Capcogel® D10
توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2ساوه

340

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
7

3

1

W/C ratio

Capcogel D10
Kg per 100 kg cement

0
8

Initial
)Slump (cm

Air content in fresh
)concrete (%

320

269

101

0

2

0.35

418

295

124

16

1.5

0.35

)Compressive strength (kg/cm2

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

®Hypergel

ژل میکروسیلیس با خاصیت روانکنندگی باال

محصول فوق فرآورده حاوی میکروسیلیس با خاصیت پوزوالنی ،فوق روانکننده
بر پایه پلی کربوکسیالت و به شکل ژل میباشد .این محصول با داشتن خاصیت
پوزوالنی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده واکنش میدهد و محصوالت ثانویه
حاصل از واکنش پوزوالنی مذکور ،خاصیت آببندی ،نفوذ ناپذیری و مقاومت
مکانیکی و سایشی بتن را بهبود میبخشند .همچنین فوق روانکننده به کار
رفته در این محصول کارایی بتن رابه طور موثری بهبود میبخشد.
اين محصول با استاندارد  ASTM C1240مطابقت دارد.

• محدوده مصرف

• حالت فیزیکی و شیمیایی

حاصل کنید.

حالت فیزیکی

ژل خاکستری تیره

جرم حجمي

 1/32 ±0/05 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش زمان کارپذیری بتن و مالت سیمانی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای 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 كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتن ریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتن های در محیطهای خورنده و اسیدی بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده انواع کف سازی های بتنی و تولید قطعات بتنی بتن ريزي هاي حجيم و بتن ریزی در مناطق گرمسیر جهت کنترل دمایهیدراتاسیون

 جهت عمليات شاتكريت -انواع روسازیهای بتنی

محدوده مصرف اين محصول بين  1تا  3کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با
آزمايش تعيين میشود .جهت استفاده این افزودني با سایر محصوالت کپکو و
یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس

• روش استفاده

میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه کرده
و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختالط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود
 5دقیقه اختالط با دور تند تراک کافی میباشد).

توجه:

 متناسب با ژل مصرفی ،از مقدار آب طرح اختالط (به میزان ) %60کسر شود. پس از باز کردن درب بسته محتویات آن را بالفاصله استفاده کرده و از مصرفمواد خشک شده جدا ً خودداری کنید.
 -این محصول در آب به سیمان باالتر از % 45نباید استفاده شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهاي  20کیلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده و در شرایط انبارش استاندارد تا  6ماه قابل
نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 -تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

®Hypergel
افزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2فیروزکوه

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 60به 40

)Time (day
28

7

Hypergel

)Slump (cm

Air content in fresh
)concrete (%

W/C ratio

344

306

5.5

1.7

0.45

0

375

339

19

1.3

0.45

1

Compressive strength (kg/
)cm2

Kg per 100 kg cement

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Silicamorf ® 90
پودر میکروسیلیس

سیلیکامورف 90یک پودر بسیار ریز ،با خاصیت پوزوالنی زیاد است كه بیش از
 90درصد آن حاوی دی اكسید سلیسیوم ( )SiO2با ساختار کریستالی آمورف
میباشد و برای بهبود مشخصات بتن مانند افزایش مقاومت ،کاهش نفوذپذی
و افزایش دوام آن به کار میرود .این محصول با استاندارد ASTM C 1240
مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر

رنگ

خاكستری روشن

ساختار

كروی و غیر كریستاله (آمورف)

اندازه ذرات

(0/2-0/3 )Micron

دانسیته فلهای

(200-300 )kg/m3

سطح ویژه

(14-20 )m2/gr

دانسیته در بستهبندی

(400-600 )kg/m3

یون کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزایش مقاومتهای شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابریونهای خورنده
 آببند کردن بتن و افزایش دوام آن افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیطهای اسیدی افزایش مقاومت قلیایی بتن افزایش مقاومت سایشی بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای یخبندان افزایش تراکم بتن و بهبود پمپ پذیری بتن کاهش ترک خوردگی سطحی حاصل از جمعشدگی بتن جابجایی ،نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان -حفاظت از سالمتی و بهداشت کارکنان و محیط کار

• موارد كاربرد

 بتنهاي پر مقاومت و توانمند بتن ریزی جهت انواع سازههای آببند (مخازن آب و فاضالب ،سد ،استخر،تصفیه خانه ،دیوار حائل و )...
 بتنهای در محیطهای خورنده و اسیدی بتنریزی در مناطق ساحلی خورنده انواع انواع روسازی و کفسازیهای بتنی و تولید قطعات بتنی -جهت عمليات شاتكريت

• محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول جهت بهبود خواص مکانیکی بتن حدود  1الی
 12درصد وزن مواد سیمانی میباشد و برای بهبود نفوذناپذیری و آببندی بتن
بهتر است که بین  5تا  12درصد 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

ميتواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشك مخلوط گردد و همچنین ميتوان
با آب بتن و محصول  Silurix 520این شرکت به صورت دوغاب در آمده و به
بچینگ اضافه گردد.

توجه:

 توصیه میشود پودر محصول سیلیکامورف  90قبل از افزوده شدن به بتن باآب اختالط و ماده پخشکننده میکروسیلیس  Silurix 520شرکت کپکو به
خوبی مخلوط شده و تشکیل دوغاب یکنواختی بدهد تا اثر بخشی محصول در
بتن به حداکثر برسد.
 -پودر دوده سیلسیس نباید به تراک بتن آماده اضافه گردد.

• نحوه بسته بندي

 کیسههای بزرگ ( 400تا  600کیلوگرمی) -کیسههای کوچک ( 30تا  50کیلوگرمی)

• شرايط نگهداري

در بستهبندی اولیه در بسته و دور از رطوبت ،تابش طوالني نور خورشيد و درجه
حرارت زیاد به مدت  12ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا درهنگام كار با اين محصول از پوشش مناسب،
عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

افزودنیهای بتن

فرآوردههای پوزوالنی

Silurix® 520

پخش کننده میکروسیلیس

سیالریکس ،520پخش کننده میکروسیلیس بوده و برای تولید دوغاب
میکروسیلیس به کار میرود ،این محصول با خاصیت پخش کنندگی که دارد
باعث پخش شدن ذرات میکروسیلیس شده و از کلوخه شدن ذرات جلوگیری
میکند .کلوخه شدن میکروسیلیس میتواند بتن را در معرض واکنش سیلیکاتی
قلیایی ( )ASRقرار داده و دوام بتن را کاهش دهد.
تولید دوغاب میکروسیلیس در غلظتهایی تا  %50در محل پروژهها با این
محصول با سرعت و کیفیت باالیی امکانپذیر میباشد.

• موارد ایمنی

اگر چه این محصول جزء دسته مواد خطرناک نیست ولی باید از تماس آن
با پوست یا چشم خودداری شود و برای استفاده از آن از دستکش و عینک
استفاده کرد.
از انجماد این محصول جلوگیری شود .در صورت انجماد با بخش فنی شرکت
کپکو تماس حاصل شود.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

رنگ

بی رنگ

وزن مخصوص

1/03±0/02 gr/cm3

pH

7/5

کلر

در محدوده استاندارد

• 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 میآید .مقدار مصرف
معمول  1الی  4درصد وزن میکروسیلیس میباشد .ابتدا این محصول را در
مقدار مناسب آب حل کنید و سپس پودر میکروسیلیس را همراه با هم زدن
اضافه کنید .اختالط را تا زمانی که میکروسیلیس کامل پخش شود ،ادامه
دهید.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمی يا بشكه  200كيلوگرمی عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداری
میباشد.

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده را با آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® NCL

تندگیرکننده (ضد یخ فاقد یون کلر)

پالستيت  NCLيك افزودني زودگيرکننده فاقد یون کلر جهت بتن ريزي
در سرما ميباشد .پالستيت  NCLبا مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون
سيمان ،سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را باال برده و مانع از جدائي سنگدانه
( )Segregationو آب انداختگي( )Bleedingدر بتن شده و باعث افزايش
كيفيت بتن نهايي و عمر بتن ميشود.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

با افزایش ضخامت ،به ازای هر  5سانتیمتر 10 ،درصد از مقدار ضد یخ کاسته
شده و در صورت کاهش ضخامت ،به ازای هر  5سانتیمتر 10 ،درصد به مقدار
ضد یخ افزوده میشود .مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخصهاي
فوق ،به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .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.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

حالت فیزیکی

مایع زرد رنگ

جرم حجمي

 1/14±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد (فاقد یون کلر)

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -5درجه سانتیگراد

 توصيه ميشود در شرايط سرما ،بتن ريزي با در نظر داشتن بند 9-7-7-3مقررات ملي ساختمان صورت پذيرد.
 -از این محصول نباید در کنار محصول  Plastit WPLاستفاده گردد.

• روش استفاده

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

• خواص و اثرات

 تسريع در زمان گيرش اوليه و نهايي بتن افزايش استحكام در تمامي سنين بتن افزايش دماي بتن در اثر تشديد واكنش پذيري هيدراتاسيون افزايش مقاومت ميلگردها در برابر اكسيداسيون -امکان بتنریزی تا دمای  -20درجه سانتیگراد

توجه:

 -افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود.

 -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

• موارد كاربرد

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

 انواع بتنريزي در سرما -قطعات پيش ساخته بتني

• شرايط نگهداري

• محدوده مصرف

محدوده مصرف تندگیر (ضد یخ فاقد یون کلر) به عوامل متعددی بستگی دارد
که عبارتند از :دمای محیط ،حجم بتنریزی ،ضخامت بتن ،نوع سیمان ،نسبت
آب به سیمان و نحوه پوشش دهی بتن تازه ریخته شده.
برای بتن با ضخامت  25سانتیمتر و در شرایط نرمال محدوده مصرف پالستیت
 NCLمطابق جدول زیر میباشد:
دمای محیط
(درجه سانتیگراد)

 10تا 0

 0تا -5

 -5تا -10

 -10و کمتر

میزان مصرف
(درصد وزن سیمان)

1/5 - 1

3 -1/5

4/5 – 3

بیشتر از 4/5

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،به سرعت چشم را زيرجريان آب تميز به مدت  5دقيقه شستشو شود و براي اطمينان بيشتر به

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® NCL
پزشك مراجعه شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده حداقل به مدت  5دقيقه در
آب تميز شستشو دهيد و در صورت ايجاد حساسيت به پزشك مراجعه گردد.
 چنانچه اشتباهاً اين ماده خورده شود ،با خوردن يك ليوان آب و مراجعه سريعبه پزشك اقدام نمائيد .باال آوردن اين ماده پس از خوردن توصيه نميشود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

• نتایج آزمایشگاهی
نتایج طرح بتن:
نوع سیمان

عیار سیمان

نوع ماسه

نوع شن

نسبت ماسه به شن ()%

تیپ  2تهران

350

( 0-8 )mmمتوساک

( 9/5-19 )mmمتوساک

 65به 35

)Time (day
7

28

3

)Slump (cm

Air content in
)fresh concrete (%

Compressive strength
)(MPa

W/C ratio

Plastit NCL
Kg per 100 kg cement

27.5

18.9

12.8

7

2.0

0.48

0

31.1

24.8

17.2

6.5

1.5

0.43

1

نتایج طرح مالت:
نوع سیمان

عیار سیمان (گرم)

ماسه (گرم)

آب مالت شاهد (گرم)

آب مالت افزودنی (گرم)

تیپ  2تهران

450

1350

225

112/5

Plastit NCL

Initial setting time in 5±1 ċ
)(min

)Slump flow (cm

900

14

0

518

13

1

Kg per 100 kg cement

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® CL

تندگيرکننده بتن و مالت غیر مسلح ( ضد یخ حاوی یون کلر )

پالستيت  CLيك افزودني زودگيرکننده جهت بتن ريزي در سرما ميباشد.
اين افزودني حاوي يون كلريد بوده و توصيه ميشود براي بتنهاي غير مسلح
استفاده شود اگرچه در مقادير كمتر از يك درصد در بتنهاي مسلح نيز قابل
استفاده ميباشد .استفاده از اين افزودني در سازههاي پيش تنيده و پس
تنيده ممنوع است .پالستيت  CLبا مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون
سيمان ،سرعت گيرش اوليه و ثانويه بتن را باال برده و مانع از جدائي سنگدانه
( )Segregationو آب انداختگي( )Bleedingدر بتن شده و باعث افزايش
كيفيت بتن نهايي و عمر بتن ميشود.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع سبز رنگ

جرم حجمي

 1/12±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

بیش از  15درصد وزنی

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %1

دمای انجماد

حدود  -5درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 تسريع در زمان گيرش اوليه و نهايي بتن و مالت افزايش استحكام در سنين اوليه بتن و مالت افزايش دماي بتن در اثر تشديد واكنش پذيري هيدراتاسيون -حاوي کلر بوده و لذا مناسب جهت بتنهاي مسلح و پيش تنيده نميباشد.

• موارد كاربرد

 انواع بتن ريزي غير مسلح در سرما -انواع مالتهای بنایی در سرما

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  1تا  5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد
سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .دماي هوا در زمان بتن ريزي و پس از
آن ،طرح اختالط بتن ،ضخامت و حجم بتن شاخصهاي اصلي در ميزان مصرف
افزودني فوق ميباشد .مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخصهاي
فوق ،به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .استفاده اين محصول در
گسترههاي ديگر امكان پذير ميباشد .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:

 توصيه ميشود در شرايط سرما ،بتن ريزي با در نظر داشتن بند 9-7-7-3مقررات ملي ساختمان ،صورت پذيرد.
 -از این محصول نباید در کنار محصول  Plastit WPLاستفاده گردد

• روش استفاده

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود. -این محصول نباید در کنار محصول  Plastit WPLاستفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،به سرعت چشم را زيرجريان آب تميز به مدت  5دقيقه شستشو شود و براي اطمينان بيشتر به
پزشك مراجعه شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده حداقل به مدت  5دقيقه در
آب تميز شستشو دهيد و در صورت ايجاد حساسيت به پزشك مراجعه گردد.
 چنانچه اشتباهاً اين ماده خورده شود ،با خوردن يك ليوان آب و مراجعه سريعبه پزشك اقدام نمائيد .باال آوردن اين ماده پس از خوردن توصيه نميشود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Antifreeze® Z1

ضد یخ مالت (حاوی یون کلر )

آنتیفریز  Z1يك ضد یخ مالت جهت ساخت و اجرای مالتهای سیمانی
در سرما ميباشد .اين افزودني حاوي يون كلر بوده و توصيه مي شود براي
مالتهایی که با آرماتور در تماس مستقیم میباشند ،مورد مصرف قرار نگیرد.
همچنین این مالت خاصیت زودگیری نداشته و اجازه کارکردن با مالت در
مدت طوالنیتر را میدهد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

توجه:

 به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط مالت كم شود. -این محصول عملکرد زودگیری ندارد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  240كيلوگرمي عرضه
ميشود.

حالت فیزیکی

مایع سبز روشن

جرم حجمي

 1/12±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

دمای انجماد

حدود  -5درجه سانتیگراد

• موارد ایمنی

• خواص و اثرات

 جلوگیری از یخ زدن مالتهای سیمانی عدم تسریع در زمان گیرش مالت حاوي کلر بوده و لذا مناسب جهت استفاده در تماس با فلز و آرماتور خورندهنمیباشد

• موارد كاربرد

 -انواع مالتکاری در سرما و یخبندان

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  1تا  5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ميباشد .دماي هوا در زمان مالت کاری و پس از آن ،طرح
اختالط مالت و ضخامت مالت شاخصهاي اصلي در ميزان مصرف افزودني فوق
ميباشد .استفاده اين محصول در گستره هاي ديگر امكان پذير ميباشد .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.

• شرايط نگهداري

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

®Liqurete

تندگیر کننده مایع شاتکریت

لیکوریت يك افزودني زودگيرکننده مایع بوده كه جهت شاتكريت مورد استفاده
قرار ميگيرد .اين افزودني با تسريع واكنش هيدراتاسيون سيمان گيرش اوليه
را شديدا ً تسريع ميكند.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C1141و  ISIRI 2930-5مطابقت
دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع غلیظ بیرنگ

جرم حجمي

 1/42±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 تسريع قابل توجه زمان گيرش اوليه و نهايي بتن افزايش چسبندگي اجزاء بتن -بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن

• موارد كاربرد

 انجام هر گونه عمليات بتن پاششي (شاتكريت) در تونلها ،تثبیت خاکگودبرداریها و ...
 -رفع ریزش در خاکهای ریزشی و مرطوب

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  2تا  8کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد
سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( ،)PCخاکستر بادي ( ،)PFAسيمان سرباره

( )GGBFSو میکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تع يين میشود .اين افزودني با بقيه محصوالت کپکو قابل
استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده
نبايد 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

اين افزودني به دو روش قابل استفاده ميباشد:
 -1روش خشك :در اين روش ديگر اجزاء بتن بدون آب و افزودنی مخلوط شده
و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بيرون پاشش ميشود .مخلوط

حاصل پس از خروج از شلنگ ،با مخلوط آب و افزودنی زودگیر مخلوط شده و
به صورت مالت به سطح مورد نظر پاشيده ميشود.
 -2روش تر :در اين روش بتن یا مالت با آب ساخته شده و سپس افزودنی
زودگیر در خروجی نازل پمپ پاشش با بتن یا مالت مخلوط میشود.

توجه:

 با توجه به تسریع زمان گیرش بتن با اضافه شدن افزودنی فوق ،بهتر استاز این افزودنی در میزانهای باال بدون آزمایش گیرش در تراک یا مخلوطکن

بتن استفاده نگردد.
 جهت کاهش ترک خوردگی سطحی میتوان در طرح اختالط از محصولفایبرکپ  )Fibercap 12( 12در کنار این محصول استفاده کرد.
 -این افزودنی با سایر محصوالت زودگیر این شرکت مصرف نگردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  28کیلوگرمي يا بشكه  240کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® Sprayset
تندگیرکننده پودری شاتکریت

پالستيت  Spraysetيك افزودني زودگيرکننده پودري بوده كه جهت شاتكريت
مورد استفاده قرار مي گيرد .اين افزودني با تسريع واكنش هيدراتاسيون سيمان
گيرش اوليه را شديدا ً تسريع ميكند .اين افزودني با استانداردهاي ذیل مطابقت
دارد ASTM C1141 :و . ISIRI 2930-5

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر خاکستری روشن

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

0/85±0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 تسريع قابل توجه زمان گيرش اوليه و نهايي بتن افزايش چسبندگي اجزاء بتن -بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن

• موارد كاربرد

 انجام هر گونه عمليات بتن پاششي (شاتكريت) در تونلها ،تثبیت خاکگودبرداریها و ...
 -رفع ریزش در خاکهای ریزشی و مرطوب

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  2تا  7کیلوگرم به ازاي هر صد کيلو مواد
سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي
و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .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

اين افزودني به دو روش قابل استفاده ميباشد:
 -1روش خشك :در اين روش افزودني به همراه ديگر اجزاء بتن بدون آب
مخلوط شده و توسط دستگاه پاشش با استفاده از فشار باد به بيرون پاشش مي
شود .مخلوط حاصل پس از خروج از شلنگ ،با آب مخلوط شده و به صورت
مالت به سطح مورد نظر پاشيده ميشود.
 -2روش تر :در اين روش بتن بدون افزودني مخلوط شده و پس از پمپ شدن،

پودر افزودني بر روي آن به ميزان الزم پاشيده ميشود.

توجه:

 مصرف بيش از  7درصد باعث كاهش استحكام بتن نهايي ميشود. در حين استفاده حتماً از ماسك مناسب استفاده شود.• نحوه بسته بندي
محصول فوق در كيسههاي  12كيلوگرمی بسته بندي ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد .توجه شود ،چنانچه بسته بندي اين محصول باز شود بايد به سرعت
به مصرف برسد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد مضر براي چشم ،پوست و تنفس ميباشد.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،آب خنك داخل چشم آسيب ديده كام ً
ال باز ،پاشيده شود و بدون استفاده از
هيچ گونه داروئي به پزشك مراجعه شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شسته شده
و به مدت الزم زير آب خنك نگهداري شود.
 تنفس اين ماده در دزهاي باال خطرناك ميباشد .چنانچه فردي از ناحيهتنفس آسيب ديد ،به سرعت از محيط آلوده خارج شود و در هواي آزاد قرار
گيرد .اگر بهبود نيافت از كپسول اكسيژن استفاده گردد .چنانچه فردي دچار
توقف تنفس شد با تنفس مصنوعي سعي در احياي فرد گردد و به سرعت به
پزشك مراجعه گردد.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® AS
زودگیر پایه سیلیکاتی

پالستيت  ASيك افزودني زودگيرکننده جهت مالتهای پایه سیمانی ميباشد.
پالستيت  ASبا مكانيسم افزايش سرعت هيدراتاسيون سيمان ،سرعت گيرش
اوليه و ثانويه مالت را به شدت باال میبرد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع بیرنگ ژلهای

جرم حجمي

 1/30±0/03 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

نسبت وزنی SiO2/Na2O

2/5

• خواص و اثرات

 تسريع در زمان گيرش اوليه و نهايي مالتهای سیمانی تسریع در کسب مقاومت فشاری مالت افزايش دماي مالت در اثر تشديد واكنش پذيري هيدراتاسيون -کاهش جداشدگی سنگدانهها در مالت

• موارد كاربرد

 زمانهایی که نیاز به گیرش بسیار سریع مالت پایه سیمانی میباشد جهت اجرای مالت پاششی ()Shotcrete -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  2تا  10درصد وزنی مواد سیمانی میباشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  22کیلوگرمی یا بشکه  240کیلوگرمی عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.

 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

کنترل کنندههای زمان گیرش بتن و مالت

Plastit® R
کندگير كننده

پالستيت  Rيك افزودني ديرگير كننده جهت بتن ريزي در هواي گرم مي
باشد .پالستيت  Rبا كاهش سرعت هيدراتاسيون سيمان ،گيرش اوليه و ثانويه
بتن را تنظيم ميكند .مكانيسم اثر اين محصول به اين شكل است كه اين مواد
به سطح ذرات سيمان چسبيده و سرعت رسيدن آب به اين ذرات و به تبع آن
واكنش هيدراتاسيون سيمان را كند ميكنند.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی

فنی ما تماس حاصل کنید.

توجه:

توصيه ميشود جهت بتن ريزي در هواي گرم به آئين نامههاي مربوطه كه در
انتهاي اين كاتالوگ آورده شده است ،توجه گردد.

• روش استفاده

حالت فیزیکی

مایع بی رنگ

جرم حجمي

 1/12±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

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

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

توجه:

دمای انجماد

حدود  -5درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 تاخير در زمان گيرش اوليه و نهايي بتن افزايش استحكام نهايي بتن كاهش گرماي هيدراتاسيون بتن -كاهش خوردگي ميلگرد

• موارد كاربرد

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود. -اضافه كردن محصول فوق به بتن كمي قبل از بتن ريزي صورت گيرد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

 انواع بتن ريزي در هواي گرم بتن ريزي هاي حجيم بتنهاي با عيار سيمان باال انتقال بتن آماده در مسافتهاي طوالني -کنترل گیرش رویههای بتن غلطکی (  ) RCCPو بتن غلطکی ( ) RCC

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

• محدوده مصرف

توجه:

محدوده مصرف اين محصول بين  0/4تا  1/2ليتر به ازاي هر صد کيلوگرم مواد
سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .دماي هوا در زمان بتن ريزي ،عيار
سيمان بتن ،ضخامت و حجم بتن شاخصهاي اصلي در ميزان مصرف افزودني
فوق ميباشد .مقدار بهينه اين محصول با در نظر داشتن شاخص هاي فوق،
به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .استفاده اين محصول در
گسترههاي ديگر امكان پذير ميباشد و در مقادير باالتر از حد تعيين شده،
تاخير گيرش ميتواند تشديد گردد .جهت استفاده از این افزودنی به همراه
سایر محصوالت کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی

• موارد ایمنی

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،به سرعت چشم را زيرجريان آب تميز به مدت  15دقيقه شستشو شود و براي اطمينان بيشتر به
پزشك مراجعه شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده حداقل به مدت  15دقيقه در
آب تميز شستشو دهيد و در صورت ايجاد حساسيت به پزشك مراجعه گردد.
 چنانچه اشتباهاً اين ماده خورده شود ،سريع به پزشك مراجعه نمائيد .باالآوردن اين ماده پس از خوردن توصيه نميشود.

افزودنیهای بتن

آببندکنندههای حجمی بتن

Plastit® WP

آب بند كننده داخلي پودري

پالستيت  WPيك آب بند كننده بتن از نوع داخلي ( )Internalمیباشد.
اين محصول داراي ساختار شيميايي آلي هيدروفوب داشته كه پس از سخت
شدن بتن در كانالهاي موئينه بتن مستقر شده و مانع از جريان آب داخل اين
كانالها ميشود .اين افزودني با استاندارد  ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر سفید رنگ

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 آببندکننده بتن و مالت به وسیله انسداد کامل خلل و فرج بتن رفع جذب آب و نفوذپذیری بتن بدون تاثیر در مقاومت فشاری بتن برخالف آب بندی سطحی و پوششی ،در صورت صدمه سطحی جهتآببندی مشکلی پیش نمیآید
 جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن -کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده

• موارد كاربرد

 آببندی بتنهای سازهاي و پيش ساخته اندودهاي ماسه و سيمان آببندی بتن مخازن آب ،استخرها ،آب نماها ،سدها ،تصفیه خانهها ،دیوارهایحائل و سایر سازههای در تماس با آب
 -آببندی مالتهای پایه سیمانی

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  1تا  3کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرمی
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس مي باشد .استفاده كمتر اين محصول از محدوده
فوق ،باعث كاهش كارايي اين محصول ميشود و مصرف بيش از اندازه آن
باعث كاهش گيرش 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 میباشد.

 استفاده از این مواد در کنار مواد کاهنده آب توصیه می شود. -حداقل عیار سیمان در بتن پایه باید  300کیلوگرم بر مترمکعب باشد.

• روش استفاده

مقدار افزودني محاسبه شده با شن و ماسه و سيمان كام ً
ال مخلوط شده و سپس
آب بتن به آن اضافه گردد .از آنجا كه اين محصول آبگريز و سبك مي باشد،
اختالط اين محصول بايد كامل صورت گيرد تا آب بندي كامل گردد.
عمل آوري بتنهاي آب بند شده با اين محصول همانند ديگر سازههاي بتني

بوده و با استفاده از مواد عمل آورنده  capcureقابل عملآوري ميباشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسه  5و  20كيلوگرمی بسته بندي ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

افزودنیهای بتن

آببندکنندههای حجمی بتن

Plastit® WPL

آب بند كننده داخلي مايع

پالستيت  WPLيك آب بند كننده بتن از نوع داخلي ( )Internalميباشد.
اين محصول يك رزين امولسيوني بوده كه داراي ساختار آلي بوده و پس
از گيرش بتن مولكولهاي اين رزين در كانالهاي موئينه جهت گيري كرده
و باعث مسدود شدن آنها ميشود .اين افزودني با استاندارد ISIRI 2930
مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع سفید رنگ

دانسیته

 1/03±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• 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 برخالف آب بندی سطحی و پوششی ،در صورت صدمه سطحی جهتآببندی مشکلی پیش نمیآید
 جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن -کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در محیطهای خورنده

• موارد كاربرد

 آب بندی بتنهای سازه اي و پيش ساخته اندودهاي ماسه و سيمان آببندی بتن مخازن آب ،استخرها ،آب نماها ،سدها ،تصفیه خانهها ،دیوارهایحائل و سایر سازههای در تماس با آب
 -آببندی مالتهای پایه سیمانی

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بین  1تا  3کیلوگرم به ازاي هر صد کيلو مواد
سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس میباشد .استفاده كمتر اين محصول از محدوده
فوق ،باعث كاهش كارايي اين محصول شده و مصرف بيش از اندازه آن باعث
كاهش گيرش بتن میشود .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 میباشد. استفاده از این مواد در کنار مواد کاهنده آب توصیه میشود. حداقل عیار سیمان در بتن پایه باید  300کیلوگرم بر مترمکعب باشد. به مقدار افزودني استفاده شده از آب اختالط بتن كسر گردد. این محصول نباید به همراه محصوالت ذیل استفاد ه گردد: plastit NCL ، Plastit SPL1 ، plastit LAو Plastit CL

• روش استفاده

در هنگام ساخت بتن ،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختالط
به بتن اضافه کرده و اختالط را به مدت  3تا  5دقیقه ادامه دهید .همچنین
میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختالط کامل ،عمل بتن
ریزی آغاز گردد.
عمل آوري بتنهاي آب بند شده با اين محصول همانند ديگر سازههاي بتني
بوده و با استفاده از مواد عمل آورنده  capcureقابل عمل آوري ميباشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالن  20کیلوگرمی و بشکه  200کیلوگرمی بستهبندي
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.
 -لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.

افزودنیهای بتن

آببندکنندههای حجمی بتن

Plastit® AL212

روانکننده و آببند کننده بتن

پالستيت  AL212يك روانكننده و آببند کننده بتن بر پایه ترکیبی لیگنو
ن آکریلیک است كه مناسب بتنهاي با نسبت آب به سيمان
سولفونات و رزی 
باالتر از  0/45ميباشد .پالستيت  AL212عالوه بر افزایش روانی بتن باعث
کاهش نفوذپذیری و جذب آب بتن یا مالت میگردد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C494 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

سرباره ( )GGBFSو میکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به
روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود .مصرف بيش از حد نرمال باعث
ديرگير شدن بتن ميشود كه اين حالت براي سيمان هاي ضد سولفات (تيپ
 )5شديدتر است .جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصوالت کپکو
با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• روش استفاده

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

حالت فیزیکی

مایع قهوهای رنگ

جرم حجمي

 1/10 ±0/03 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

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

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %2

توجه:

• 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 محیطهای خورنده افزايش رواني و كارپذيري بتن کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايي بتن برخالف آب بندی سطحی و پوششی ،در صورت صدمه سطحی جهتآببندی مشکلی پیش نمیآید
 جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی در بتن بهبود زمان کارایی بتن بهبود پمپ پذیری بتن بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن کاهش ترکهای حاصل از جمعشدگی و خزش بتن افزایش مقاومت بتن در سیکلهای یخبندان -افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

• موارد كاربرد

 آببندی بتن مخازن آب ،استخرها ،آب نماها ،سدها ،تصفیه خانهها ،دیوارهایحائل و سایر سازههای در تماس با آب
 -آببندی اندودها و مالتهای پایه سیمانی

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/8تا  1/5کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( ،)PCخاکستر بادي ( ،)PFAسيمان

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. بهتر است به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود. -این محصول نباید در کنار محصول  Plastit WPLاستفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي يا بشكه  240کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده استاندارد تا  12ماه قابل نگهداری است.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

آببندکنندههای حجمی بتن

Plastit® AL212
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

45  به55

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

350

 فیروزکوه2 تیپ
Time (day)

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)

3

7

28

Compressive strength (MPa)

0

0.45

1.9

5.5

2.8

22.5

30.3

35.5

0.8

0.45

1.7

18

1.7

22.8

31.6

35.1

1.5

0.45

1.8

21

1.4

23.4

31.4

37.3

افزودنیهای بتن

هوازای بتن

Plastit® AEA

حباب هوا ساز

پالستيت  AEAيك افزودني هوازا بوده كه جهت ايجاد حبابهاي هوا در بتن
استفاده ميشود .پالستيت  AEAبا مكانيسم ايجاد حبابهاي بسيار ريز در
ساختار بتن سخت شده ،باعث ميشود مقاومت بتن در برابر عوامل فرساينده
بتن افزايش يافته و لذا بتن با دوامتري ايجاد ميشود .حبابهاي ايجاد شده
در بتن ،فضايي جهت انواع انبساطهايي كه ميتواند در بتن ايجاد شود فراهم
ميكند كه باعث كاهش تنش بتن در اثر اين انبساطها ميشود .عمده اين
انبساطها ناشي از يخ زدگي آب و تبلور نمك ميباشد.
اين افزودني با استانداردهاي  ASTM C260 , ISIRI 2930مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهاي رنگ

جرم حجمي

 1/03±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف از  2تا %6

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزایش دوام بتن در برابر سیکل ذوب و انجماد افزایش مقاومت در برابر تبلور نمک های یخ زدای جادهها افزایش چسبندگی بتن و کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانهها سطح بتن متراکم ،یکدست و فشردهای را فراهم می آورد پایداری باالی حبابهای هوای تولید شده ایجاد حبابهای هوا یکنواخت در بتن ایجاد روانی -كاهش استحكام نهايي بتن در اثر كاهش تراكم بتن

• موارد كاربرد

 سازههای بتنی در معرض سیکل ذوب و انجماد ساخت قطعات پیش ساخته مورد مصرف در راهها راههای بتنی ( روسازیهای بتنی ) -عرشه پل و باند فرودگاه

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/1تا  0/4کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم
مواد سيماني ،شامل سيمان پرتلند ( )PCخاکستر بادي ( )PFAسيمان سرباره
( )GGBFSو ميکروسيليس ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي

و خطا و با آزمايش تعيين ميشود .استفاده بيش از حد اين محصول استحكام
بتن را شديدا ً كاهش ميدهد .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:

از آنجا كه مواد هوازا باعث كاهش استحكام بتن ميشود ،حتماً بايد مطالعات
الزم جهت تغييرات طرح اختالط بتن به منظور جبران اين افت استحكام
صورت پذيرد .هر یک درصد هوای اضافه در بتن حدودا  4تا  5درصد مقاومت
فشاری را کاهش میدهد.

• روش استفاده

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

توجه:

 افزودني فوق ،مستقيماً روي سيمان خشك ريخته نشود. -به ميزان افزودني مصرفي ،از آب اختالط بتن كم شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد .ولي در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،به سرعت چشم را زيرجريان آب تميز به مدت  5دقيقه شستشو شود.
 چنانچه اشتباهاً اين ماده خورده شود ،با خوردن يك ليوان شير و مراجعهسريع به پزشك اقدام نمائيد .باال آوردن اين ماده پس از خوردن توصيه نميشود.

افزودنیهای بتن

هوازای بتن

Plastit® AEA
• نتایج آزمایشگاهی
)%( نسبت ماسه به شن

نوع شن

نوع ماسه

عیار سیمان

نوع سیمان

40  به60

 متوساک9/5-19 )mm(

 متوساک0-8 )mm(

350

 ساوه2 تیپ

Plastit AEA
Kg per 100 kg cement

Time (day)
W/C ratio

Air content in
fresh concrete (%)

Slump (cm)

3

7

28

Compressive strength
(MPa)

0

0.45

1.5

7

14.3

23.8

32.1

0.4

0.45

5.4

13

16.1

23.3

31.0

افزودنیهای بتن

هوازای بتن

Plastit® F190

فوم شیمیایی بتن سبک

پالستيت  F190فوم شیمیایی جهت تولید بتن سبک (فوم بتن) میباشد .اين
فوم شیمیایی با ایجاد کف زیاد در بتن یا مالت سیمان ،باعث افزايش حجم آن
میگردد و این مخلوط بدست آمده دارای وزن بسیار سبکتری از بتن یا مالت
معمولی میباشد که برای کفسازیهای سبک ،شیببندیها و تولید قطعات
سبک ( )CLCاستفاده میگردد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع بیرنگ یا کمی متمایل به زرد

جرم حجمي

 1/04±0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

pH

7 ±0/5

• خواص و اثرات

 ایجاد یک فوم پایدار عایق در مقابل گرما ،سرما و صدا افزایش مقاومت بتن و مالت در برابر آتشسوزی افزایش مقاومت بتن در برابر سیکلهای ذوب و یخ کاهش نفوذپذیری بتن و بهبود آببندی آن عدم ایجاد تاثیرات منفی و محیط زیست و سالمت کارکنان کاهش ترکهاي جمعشدگی سطحی بتن قابل استفاده همزمان با کاهندههای آب بتن -دارای  pHخنثی و عدم تاثیر منفی بر ماشین آالت تولیدی فوم بتن

• موارد كاربرد

 انواع کفسازیهای سبک و شیببندی بامها -تولید بلوکها و قطعات سبک بتن سبک ()CLC

• محدوده مصرف

محدوده مصرف اين محصول بين  0/5تا  1کیلوگرم به ازاي هر متر مکعب بتن
سبک یا فوم بتن ميباشد .مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با
آزمايش تعيين میشود .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

محصول فوق در گالنهاي  20کیلوگرمي يا بشكه  200کیلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

این محصول در بستههای باز نشده استاندارد تا  6ماه قابل نگهداری است.

موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي در صورت تماس با پوست
میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

افزودنیهای بتن

قوامدهندههای بتن

Plastit® VMA
قوام دهنده

پالستیت  VMAافزودنی آماده مصرفی است که برای افزایش ویسکوزیته بتن
به کار میرود .با استفاده از این محصول آب انداختگی کنترل شده و بنابراین
مقاومت بتن دربرابر جداشدگی افزایش می یابد و نهایتاً بتن ریزی را تسهیل
میکند.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع بی رنگ

جرم حجمي

 1/01±0/02 gr/cm3در  25درجه سانتیگراد

pH

≥6

مقدار یون کلرید

در محدوده استاندارد

• 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 كاربرد

 تولید بتن خودتراکم ساخت دوغاب پشت سگمنتها تولید بتنهای سبک با قوام باال -پمپ بتن در مسافت طوالنی

• محدوده مصرف

مقدار مصرف معمول 0/4 ،الی  1/5درصد وزن سیمان می باشد .مقدار بهینه
مصرف با آزمایش بدست میآید .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

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

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي  20كيلوگرمي يا بشكه  200كيلوگرمي عرضه
ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست
مي تواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با حداقل به مدت  15دقيقه
در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود.در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك
مراجعه شود.

افزودنیهای بتن

قوامدهندههای بتن

Plastit® AW450
ضد شسته شدگی

()Anti Washout

پالستیت  AW450مقاومت بتن در برابر شسته شدن سیمان و ریزدانهها
در هنگام بتن ریزی در آب را افزایش میدهد .این افزودنی حاوی فوق روان
کننده نیز می باشد که موجب افزایش اسالمپ و بهبود کارپذیری میگردد .این
محصول مطابق استاندارد  CRD-C661-06کنترل شده است .نتایج نشان
دهنده کاهش شسته شدگی در حد مطلوب استاندارد میباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع زرد کم رنگ

وزن مخصوص

1/02±0/02 gr/cm3

افزایش درصد هوا

در محدوده مصرف نرمال ،کمتر از %3

کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 کاهش شسته شدگی سیمان و ریزدانهها در بتن ریزی زیر آب کاهش جداشدگی حتی در بتنهای با روانی زیاد کاهش آب انداختگی بتن افزایش روانی اولیه بتن -فاقد یون کلر بوده و مناسب جهت بتنهای مسلح و پیش تنیده میباشد.

• موارد كاربرد

روانی طرح به روانی مورد نظر برسد .توصیه میشود برای افزایش روانی فقط از
روان کنندههای مذکور استفاده شود.

• روش استفاده

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

توجه:

 این محصول را با فوق روان کنندههای پایه نفتالنی استفاده نکنید. زمان حفظ اسالمپ نصف میشود بنابراین توصیه میشود در صورت استفادهاز این افزودنی بتن ریزی سریعتر انجام شود.
 مقاومت فشاری نمونهها ممکن است تا  10درصد نسبت به نمونه شاهدبا نسبت آب به سیمان برابر کاهش یابد .کاهش مقاومت در محدوده مذکور
براساس استاندارد  CRD-C661-06مجاز میباشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در گالنهاي 20كيلوگرمي يا بشكه 200كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

 -بتنریزی در زیر آب دریا و زیر سطح آب زیرزمینی

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• محدوده مصرف

• موارد ایمنی

محدوده مصرف این محصول بین  0/7الی  1/5درصد وزن سیمان میباشد.
همچنین برای بتن ریزی در آب ،فصل  8آئین نامه  ACI 304Rتوصیه میکند
که :
 عیار مواد سیمانی حداقل  356 kg/m3میباشد. تقریباً  15درصد وزن مواد سیمانی بکار رفته ،از مواد پوزوالنی استفاده شود. نسبت آب به سیمان کمتر از  0/45باشد. مقدار هوا بیش از  5درصد نباشد. اسالمپ بین  150الی  230میلی متر انتخاب شود.برای بتن ریزی در آب معموالً اسالمپ  150الی  230میلی متر در نظر گرفته
میشود .پالستیت  AW450به دلیل خاصیت روان کنندگی ،اسالمپ اولیه را
برای بتنهای با نسبت آب به سیمان  0/4الی  0/45به محدوده مذکور میساند.
در صورت کـمتر بودن نسبت آب به سـیمان میبایسـت از ابر روانکنندههای
 Plastit SPC10یا  Plastit SPC100به مقدار مورد نیاز اضافه شود تا

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست
مي تواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش
مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده با حداقل به مدت  15دقيقه
در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفاده شود.در صورتيكه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك
مراجعه شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان
روغن قالب و عملآورندهها

ترمیم کنندههای سطحی بتن

روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته کم Lubriform O ....................................................

ترمیم کننده سطحي Softcoat .................................................................................................

عمل آورنده بتن بر پایه ترکیبات آلی Capcure O ...........................................
عمل آورنده بتن پایه آبي Capcure WS ...........................................................

ترمیم کننده سطحی آببند دو جزئی Softcoat AP .................................................

آنيگیر نشتي سطوح بتني Watercut ..................................................................................

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد Lubriform V ........................................

پوشش آببند پلیمری دو جزئی سطوح سیماني و بتنی Resincoat ...............

گروت ساختمانی سیمانی منبسط شونده Capgrout MG .....................................

پوشش آببند پلیمری ویژه Resincoat T11 ................................................................

گروت سیمانی منبسط شونده الیافدار Capgrout FP ............................................

محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه آب Silcoat W .........................................................

منبسط کننده و روانکننده بتن و مالت سیمانی Betonex ....................................

الک تنفسی نما سیلیکون  -آکریلیک Silcoat CS590 ...........................................

گروت سیمانی پر مقاومت فاقد جمعشدگی Capgrout HP .................................

پودر نفوذگر و کریستال کننده آببند سطح بتن Powdercoat .........................

گروت اپوکسی ریزدانه پر مقاومت Capgrout EP3 ...................................................

محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه حالل Silcoat S ......................................................

پوشش امولسیون قیری پایه آب Bitucoat EM12 ......................................................

چسبهای بتن و کاشی
چسب واسط و ترمیم کننده بتن Capcobond PVA ...............................................

ماستیک پایه قیری سرد اجرا Capflex C ..........................................................................
ماستیک پایه قیری گرم اجرا Capflex H ...........................................................................

چسب واسط و ترمیمکننده بتن آببند Capcobond AR ....................................
چسب حجمی آببند بتن و مالت Capcobond MO40 .......................................

مصالح کفسازی

چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی Capcobond EP ...................................................

کفپوش صنعتی پایه سیمانی (بتن سخت دست پاش) Topco ..............................

چسب کاشی پودری سطوح متخلخل Tilex V100 .......................................................
چسب کاشی پودری با چسبندگی و آب بندی بسیار باال   Tilex V2 ....................
چسب سنگ و کاشی خمیری Tilex P3 ..............................................................................
چسب کاشی خمیری ضد آب Tilex P10 ...........................................................................
پودر ویژه بندکشی Tilex G5 ......................................................................................................

الیاف بتن

چسب حجمی بتن و مالت Capcobond 121 .............................................................
چسب کاشی و سرامیک پودری Tilex H100 ...................................................................

سخت کننده سطحی مایع Densicoat ...............................................................................

الیاف پلی پروپیلن Fibercap 12 ............................................................................................

تمیزکنندههای مصالح ساختمانی و ابزارآالت

تمیز کننده سطوح و قالب از آلودگي بتني Betonyse ...............................................

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروت سیمانی منبسط شونده Capgrout GP ..............................................................

ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک) Softcoat RP ............................................

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

روغن قالب و عملآورندهها

Lubriform® O

روغن قالب پايه آلی با ویسکوزیته کم
لوبريفرم  Oمخلوطي از روغنهاي گياهي و آلی بوده كه در يك حالل
هيدروكربني پخش شدهاند .اين محصول به منظور تسهيل در جدايي قالب
بتن از سطح بتن ميباشد .اين محصول با دو مكانيسم متفاوت اين رها سازي
را تسهيل ميكند.
 -1بطور فيزيكي :روغنهاي آلی باعث بي اثر شدن سطح قالب شده و واكنش
پذيري با بتن را به حداقل ميرساند.
 -2بطور شيميايي :اين محصول در سطح قالب با بتن واكنش داده و توليد
صابون مي كند كه اين محصول جدايش قالب را تسهيل ميكند.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع رقیق قهوهای روشن

جرم حجمي

0/85 ± 0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 تسهيل در جدايي قالب از بتن ايجاد سطحي تميز و عاري از كرم خوردگي بهبود در دوام سطح بتن افزايش عمر قالبهاي بتن به حداقل رساندن زمان تميز سازي و آماده سازي مجدد قالبهاي استفادهشده
 -مانع از خوردگي قالبهاي فلزي ميگردد

• موارد كاربرد

 رهاسازي قالبهاي فلزي ،چوبی و ... قالبهاي سگمنت بتني -قطعات بتنی که در شرایط عملآوری در اتاق بخار قرار میگیرند.

• محدوده مصرف

 1ليتر از محصول فوق بين  10تا  30متر مربع سطح قالب را پوشش ميدهد.

• روش مصرف

قالبهاي مورد مصرف چه نو و چه مستعمل ،قبل از آماده سازي بايد از گرد
و خاك ،بتن و روغن كام ً
ال پاك گردند .تميز بودن قالب اثربخشي روغن را باال
برده و خواص گفته شده را در حد ايدهال نشان ميدهد .پيشنهاد ميگردد
سطح قالبها براي عمر باالتر ،توسط رنگ پلي اورتاني پوشش شود .براي
شستشوي قالبها از بتن به جا مانده ،از محصول بتونيز كپكو استفاده گردد.

پس از تميز كاري سطح قالب با روشهاي مناسب با لوبريفرم  Oپوشش شود.
استفاده از قلم موي
رنگ ،اسفنج و اسپيري روشهاي پيشنهادي ميباشد كه روش اسپري بهتر
ميباشد .پوشش ايجاد شده تا حد امكان بايد نازك باشد و ايجاد پوشش ضخيم
از روغن ،عالوه بر غير اقتصادي بودن ميتواند دوام سطح نهايي كار را كاهش
دهد .پس از استفاده از قالب و باز كردن آن ،بايد سريعاً سطح قالب تميز كاري
شود.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  20ليتري و بشكه  210ليتري عرضه ميگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

 -1محصول فوق ميتواند بر روي بدن ايجاد حساسيت نمايد.
 -2آتش گير بوده و اطراف انبار آن و حين مصرف بايد موارد ايمني رعايت
گردد.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با كرم مخصوص آن سطحرا پاك كرده تا اثري از رزين روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو
صورت پذيرد.
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعاً بهپزشك مراجعه گردد.
 در صورتيكه اين ماده بر روي لباس ريخت سريعاً لباس با مواد شوينده شستهشود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

روغن قالب و عملآورندهها

Lubriform® V

روغن قالب پايه آلی با ویسکوزیته زیاد
لوبريفرم  Vمخلوطي از روغنهاي گياهي و آلی بوده كه در يك حالل
هيدروكربني پخش شدهاند .اين محصول به منظور تسهيل در جدايي قالب
بتن از سطح بتن ميباشد .اين محصول با دو مكانيسم متفاوت اين رها سازي
را تسهيل ميكند.
 -1بطور فيزيكي :روغنهاي آلی باعث بي اثر شدن سطح قالب شده و واكنش
پذيري با بتن را به حداقل ميرساند.
 -2بطور شيميايي :اين محصول در سطح قالب با بتن واكنش داده و توليد
صابون ميكند كه اين محصول جدايش قالب را تسهيل ميكند.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع غلیظ قهوهای روشن

جرم حجمي

0/85 ± 0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 تسهيل در جدايي قالب از بتن ايجاد سطحي تميز و عاري از كرم خوردگي بهبود در دوام سطح بتن افزايش عمر قالبهاي بتن به حداقل رساندن زمان تميز سازي و آماده سازي مجدد قالبهاي استفادهشده
 -مانع از خوردگي قالبهاي فلزي ميگردد

• موارد كاربرد

 رهاسازي قالبهاي فلزي ،چوبی و ... -قالبهاي سگمنت بتني

• محدوده مصرف

 1ليتر از محصول فوق بين  10تا  30متر مربع سطح قالب را پوشش ميدهد.

• روش مصرف

قالبهاي مورد مصرف چه نو و چه مستعمل ،قبل از آماده سازي بايد از گرد
و خاك ،بتن و روغن كام ً
ال پاك گردند .تميز بودن قالب اثربخشي روغن را باال
برده و خواص گفته شده را در حد ايدهال نشان ميدهد .پيشنهاد ميگردد
سطح قالبها براي عمر باالتر ،توسط رنگ پلي اورتاني پوشش شود .براي
شستشوي قالبها از بتن به جا مانده ،از محصول بتونيز كپكو استفاده گردد.
پس از تميز كاري سطح قالب با روشهاي مناسب با لوبريفرم  Vپوشیده شود.

این محصول قابل اسپری کردن نیست و با قلم مو قابل اجراست .پوشش ايجاد
شده تا حد امكان بايد نازك باشد و ايجاد پوشش ضخيم از روغن ،عالوه بر غير
اقتصادي بودن مي تواند دوام سطح نهايي كار را كاهش دهد .پس از استفاده از
قالب و باز كردن آن ،بايد سريعاً سطح قالب تميز كاري شود.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  20ليتري و بشكه  210ليتري عرضه ميگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

 -1محصول فوق ميتواند بر روي بدن ايجاد حساسيت نمايد.
 -2آتش گير بوده و اطراف انبار آن و حين مصرف بايد موارد ايمني رعايت
گردد.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با كرم مخصوص آن سطحرا پاك كرده تا اثري از رزين روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو
صورت پذيرد.
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعاً بهپزشك مراجعه گردد.
ً
 در صورتيكه اين ماده بر روي لباس ريخت سريعا لباس با مواد شوينده شستهشود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

روغن قالب و عملآورندهها

Capcure® O

عمل آورنده بتن بر پايه ترکیبات آلی

كپكيور  Oمحلول يك رزين در حالل هيدروكربني بوده كه به منظور حفظ
آب بتن در سنين اوليه بتن استفاده ميگردد .تبخير سطحي بتن در سنين
اوليه باعث تضعيف فرآيند هيدراتاسيون بتن شده كه اين پديده ،باعث كاهش
استحكام نهايي بتن،كاهش دوام بتن و ايجاد تركهاي سطحي حاصل از انقباض
بتن ميگردد .براي جلوگيري از اين پديده عمل آوري بتن يا كيورينگ صورت
ميگيرد تا واكنش هيدراتاسيون كامل گردد .مكانيسم عمل اين محصول به اين
شكل ميباشد كه با ايجاد يك فيلم پيوسته پليمري ضد آب روي سطح بتن،
مانع از تبخير آب از داخل بتن به بيرون ميگردد .این محصول با استانداردهای
 ASTM C309و  ISIRI 8288و  ASTM C1569مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مايع كهربايي

جرم حجمي

0/85 ± 0/05 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 جلوگيري از تبخير سريع و زود هنگام آب بتن عدم نياز به آب پاشي و مرطوب نگهداشتن بتن حفظ رطوبت و حرارت الزم براي تداوم هيدراتاسيون جلوگيري از انقباض ناشي از خشك شدن سريع بتن و ايجاد تركهاي حاصلاز آن
 فاقد اثر منفي بر روي سطح و رنگ بتن جلوگيري از پوسته شدن سطحي بتن افزايش مقاومت بتن در برابر سیکلهای ذوب و انجماد -صرفه جويي در وقت و نيروي انساني

• موارد كاربرد

 -كليه سطوح بتني بخصوص در مناطق گرمسير

• محدوده مصرف

 1ليتر به ازاي  4الي  7متر مربع براي محيطهاي گرم و وزشهاي باد زياد،
مقدار مصرف بايد باالتر باشد .استفاده خارج از اين محدوده نيز ممكن است اگر
چه استفاده كمتر از اين محدوده ميتواند خطر كاهش بازده الزم را داشته و
هيدراتاسيون را ناقص گرداند.

• روش مصرف

محصول فوق پس از اينكه بتن تازه از قالب خارج ميشود به روش اسپري روي

سطح بتن پاشيده ميشود .در موارديكه آب انداختگي پايان عمليات اجرائي بتن
هنوز بر روي بتن موجود است منتظر ميمانيم تا آب اين سطح خشك گردد و
به محض اينكه آب تمام شد عمليات پاشش كپكيور  Oصورت ميپذيرد .نازل
اسپري در فاصله نيم متري سطح بتن واقع شده و بصورت رفت و برگشتي بر
روي بتن اسپري صورت پذيرد تا فيلم يكنواختي تشكيل گردد .آب پاشي ،تردد
و عمليات مكانيكي بر روي سطح فوق تا زماني كه فيلم حاصل محكم نشده
است ،صورت نگيرد.
 -پس از اتمام دوره عملآوري ،محصول فوق بايد از سطح بتن پاك گردد تا

عمليات نهايي سطحي مثل رنگ آميزي بهتر صورت پذيرد .اين كار با روشهاي
مكانيكي بايد صورت گيرد .واتر جت و سند بالست روشهاي تميز كاري با
كيفيت باال ميباشد اگر چه در سازههاي كوچك ابعاد ميتوان سمباده زني كرد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  20ليتري و بشكه  210ليتري عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

 از تماس پوست و برخورد با چشم اين محصول به روش مناسب جلوگيريشود .محوطه اجرايي با روش مناسب تهويه هوا گردد .استفاده از دستكش و
عينك مناسب توصيه ميشود.
 اين ماده آتشگير بوده و در نزديكي اين ماده نبايد آتش روشن كرد. در حين اجراي كار از كشيدن سيگار در نزديكي فرد و يا عمليات جوشكاريجلوگيري شود.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با كرم مخصوص آن سطحرا پاك كرده تا اثري از رزين روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو
صورت پذيرد.
ً
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعا بهپزشك مراجعه گردد.
 در صورت بلعيدن اين ماده نبايد باال آورده شود و سريعاً بايد به پزشكمراجعه گردد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

روغن قالب و عملآورندهها

Capcure® WS

عمل آورنده بتن پايه آبي

كپكيور  WSمحلولي از نمكهاي سيليكاتي داخل آب بوده كه به منظور حفظ
آب بتن تازه بر روي سطح بتن استفاده شده و با نفوذ به سطح بتن تازه ،در
واكنش هيدراتاسيون سيمان وارد شده و ايجاد كريستال سخت مقاوم در برابر
نفوذ آب ميكند .این محصول مطابق با استاندارد  ASTM C156قابل ارزیابی
میباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع غلیظ زرد رنگ

جرم حجمي

 1/4 ± 0/05 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 محلول در آب ايجاد سختي سطح بتن تضمين استحكام نهايي بتن فاقد اثر منفي بر روي سطح بتن -فاقد اثر آتشزايي

• موارد كاربرد

 انواع سازههاي بتني و سطوح سيماني مناسب عمل آوري سطوح ترميم شده بتني -مناسب جهت محيطهاي گرمسيري

• محدوده مصرف

 -1یک ليتر از محصول فوق با  1ليتر آب مخلوط ميگردد.
 -2یک ليتر از محصول رقيق شده بر روي  4الي  7متر مربع پوشش داده
ميشود.

• روش مصرف

به محض باز كردن قالبهاي بتن و قرارگيري بتن تازه در معرض محيط،
محصول رقيق شده به روش مناسب بر روي سطح پوشش داده ميشود .چنانچه
به هر دليل در اين كار تعلل صورت گرفت و سطح كار خشك شد ،ابتدا سطح
مورد نظر با آب خيس گردد و سپس پوشش دهي صورت پذيريد .براي سطوح
باالي بتن كه در معرض تبخیر میباشد ،منتظر ميمانيم تا آب حاصل از آب
انداختگي بتن پس از ماله كشي تبخير شده و سپس كپكيور  WSپاشيده شود.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  28كيلوگرمی عرضه ميگردد.

• شرايط نگهداري
محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

محصول فوق قليايي بوده و ميتواند بر روي پوست و بدن ايجاد حساسيت
نمايد.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با آب و صابون شستشوصورت پذيرد و سپس با كرم مناسب پوست محافظت گردد.
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعاً بهپزشك مراجعه گردد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® GP
گروت سیمانی منبسط شونده

كپگروت  GPيك محصول پودري شامل سيمان ،سنگدانه مناسب ،مواد
روانساز بتن و مواد منبسط كننده میباشد .این محصول جهت پر کردن منافذ
و فضاهایی میباشد که دسترسی به آنها غیر ممکن بوده و نیازمند استحکام
و تراکم باال میباشد .اين محصول عالوه بر خاصيت انبساط در ابتداي گيرش،
داراي استحكام باال در تمامي سنين بوده كه اين خاصيت باعث ميشود تمام
درزها و منافذ موجود با اين محصول پر شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1107مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

جرم حجمی پودر خشک

2 ± 0/02 gr/cm3

جرم حجمی مالت آماده مصرف

2/3 ±0/02 gr/cm3

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 تراكم و دوام باال و نفوذ پذيري پايينداراي خاصيت انبساط قبل از گيرش اوليه:
 شروع انبساط 15 :دقيقه پس از توليد پايان انبساط 2 :ساعت پس از توليد ميزان انبساط %2 :تا %4داراي استحكام باال در تمامي سنين:
مقادير زیر در نسبت آب به پودر  0/12ميباشد.
 استحكام فشاري  1روزه25MPa : -استحكام فشاري  28روزه60MPa :

• موارد كاربرد

 پر كردن زير صفحه ستونها جهت انواع سیستمهای انکرینگ و مهارها -پر كردن فضاي بين فونداسيون و صفحات استقرار ماشين آالت صنعتي

• روش استفاده

 سطوح ،درزها و چالههايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگي وگرد و غبار و سطوح سست پاك شود .سطوح قبل از گروتریزی با آب اشباع
شود.
 صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كام ًال از لكههاي چربي و روغن پاك گردد.
 در يك ميكسر مناسب ،بر اساس حجم گروت مورد نياز مقدار مناسب آب رامحاسبه كرده و ميريزيم .مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نياز گروت از
 10تا  13درصد وزن گروت ميباشد .بايد توجه شود اين رواني بسته به شرايط

اجرائي تعيين ميگردد و در محدودههاي باالتر آب رواني افزايش مييابد،
اگرچه استحكام كاهش مييابد .لذا ميزان آب مناسب بر اساس شرايط اجرائي
با سعي و خطا بهينه گردد .پودر گروت همزمان با اختالط ،به تدريج به ميكسر
اضافه شده و نهايتاً طي زمان  5دقيقه اين كار كامل گردد .اختالط در حداقل
زماني صورت پذيرد كه مالت كام ً
ال همگن و يكنواختي حاصل ميگردد
عمليات گروت ریزي :زمان گروت ریزی در دمای  20درجه سانتیگراد
حداکثر  15دقیقه پس از اختالط با آب باید انجام پذیرد تا بهترین کیفیت
حاصل گردد .این زمان برای دمای باالتر باید کاهش یابد .اين مخلوط براي
درزهاي حداكثر تا  10سانتيمتر ميباشد و براي درزهاي با ضخامت بيشتر مي
توان از ماسه شسته خشك و تميز با دانه بندي تا  10ميليمتر نيز استفاده كرد
كه در نهايت ميتوان به ميزان  1 : 1با گروت فوق مخلوط كرد .اين كار به
منظور كاهش حرارت هيدراتاسيون سيمان در ضخامتهاي باال صورت ميگيرد.
خواص اين گروت بسته به ميزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي
خواهد بود .جريان پيوسته گروت ريزي بسيار مهم ميباشد و لذا ميزان گروت
آماده شده با حجم گروت ريزي بايد متناسب باشد .گروت ريزي ترجيحاً بايد
از يك طرف درز انجام شود تا هيچگونه هوايي داخل درز محبوس نشود .براي
فضاهايي كه حجم گروت ريزي باالست ،بايد گروت پمپ گردد.
عمل آوري :سطح آزاد گروت پس از گيرش اوليه حتماً بايد به روش مناسب
عمل آوري گردد تا استحكام نهايي گروت تضمين گردد.

توجه:

 گروت ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد و در دماهاي باالتر از  25درجهسانتيگراد ،مالحظات مربوط به بتن ريزي در گرما صورت پذيرد.
 برای ضخامت کمتر از  1سانتیمتر توصیه میشود از كپگروت  FPاستفادهگردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسههاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.
در صورت باز شدن كيسه گروت بايد به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ايمني

كپگروت جي پي داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود
از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول
در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به
پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® MG

گروت ساختمانی سیمانی منبسط شونده

كپگروت  MGيك محصول پودري شامل سيمان ،سنگدانه مناسب ،مواد
روانساز بتن و مواد منبسط كننده میباشد .این محصول جهت پر کردن منافذ
و فضاهایی میباشد که دسترسی به آنها غیر ممکن بوده و نیازمند استحکام
و تراکم باال میباشد .اين محصول عالوه بر خاصيت انبساط در ابتداي گيرش،
داراي استحكام باال در تمامي سنين بوده كه اين خاصيت باعث ميشود تمام
درزها و منافذ موجود با اين محصول پر شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1107مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

جرم حجمی پودر خشک

2 ± 0/02 gr/cm3

جرم حجمی مالت آماده مصرف

2/3 ±0/02 gr/cm3

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 تراكم و دوام باال و نفوذ پذيري پايينداراي خاصيت انبساط قبل از گيرش اوليه:
 شروع انبساط 15 :دقيقه پس از توليد پايان انبساط 2 :ساعت پس از توليد ميزان انبساط %1 :تا %3داراي استحكام باال در تمامي سنين:
استحكام فشاري  28روزه در نسبت آب به پودر 45MPa :0/15

• موارد كاربرد

 پر كردن زير صفحه ستونها جهت انواع سیستمهای انکرینگ و مهارها -پر كردن فضاي بين فونداسيون و صفحات استقرار ماشين آالت صنعتي

• روش استفاده

 سطوح ،درزها و چالههايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگي وگرد و غبار و سطوح سست پاك شود .سطوح قبل از گروتریزی با آب اشباع
شود.
 صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كام ًال از لكههاي چربي و روغن پاك گردد.
 در يك ميكسر مناسب ،بر اساس حجم گروت مورد نياز مقدار مناسب آب رامحاسبه كرده و ميريزيم .مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نياز گروت از
 13تا  17درصد وزن گروت ميباشد .بايد توجه شود اين رواني بسته به شرايط
اجرائي تعيين ميگردد و در محدودههاي باالتر آب رواني افزايش مييابد،

اگرچه استحكام كاهش مييابد .لذا ميزان آب مناسب بر اساس شرايط اجرائي
با سعي و خطا بهينه گردد .پودر گروت همزمان با اختالط ،به تدريج به ميكسر
اضافه شده و نهايتاً طي زمان  5دقيقه اين كار كامل گردد .اختالط در حداقل
زماني صورت پذيرد كه مالت كام ً
ال همگن و يكنواختي حاصل ميگردد
عمليات گروت ریزي :زمان گروت ریزی در دمای  20درجه سانتیگراد
حداکثر  15دقیقه پس از اختالط با آب باید انجام پذیرد تا بهترین کیفیت
حاصل گردد .این زمان برای دمای باالتر باید کاهش یابد .اين مخلوط براي
درزهاي حداكثر تا  10سانتيمتر ميباشد و براي درزهاي با ضخامت بيشتر مي
توان از ماسه شسته خشك و تميز با دانه بندي تا  10ميليمتر نيز استفاده كرد
كه در نهايت ميتوان به ميزان  1 : 1با گروت فوق مخلوط كرد .اين كار به
منظور كاهش حرارت هيدراتاسيون سيمان در ضخامتهاي باال صورت ميگيرد.
خواص اين گروت بسته به ميزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي
خواهد بود .جريان پيوسته گروت ريزي بسيار مهم ميباشد و لذا ميزان گروت
آماده شده با حجم گروت ريزي بايد متناسب باشد .گروت ريزي ترجيحاً بايد
از يك طرف درز انجام شود تا هيچگونه هوايي داخل درز محبوس نشود .براي
فضاهايي كه حجم گروت ريزي باالست ،بايد گروت پمپ گردد.
عمل آوري :سطح آزاد گروت پس از گيرش اوليه حتماً بايد به روش مناسب
عمل آوري گردد تا استحكام نهايي گروت تضمين گردد.

توجه:

 گروت ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد و در دماهاي باالتر از  25درجهسانتيگراد ،مالحظات مربوط به بتن ريزي در گرما صورت پذيرد.
 برای ضخامت کمتر از  1سانتیمتر توصیه میشود از كپگروت  FPاستفادهگردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسههاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.
در صورت باز شدن كيسه گروت بايد به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ايمني

كپگروت جي پي داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود
از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول
در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به
پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® HP

گروت سیمانی پر مقاومت فاقد جمع شدگی

كپگروت  HPيك محصول پودري شامل سيمان ،سنگدانه مناسب ،مواد روانساز
بتن و مواد منبسط كننده جهت رفع انقباض بوده و به منظور پر كردن منافذ و
درزهاي از ضخامت  1تا  10سانتيمتر مورد مصرف قرار ميگيرد .اين محصول
عالوه بر خاصيت انبساط در ابتداي گيرش تا حدی که جمع شدگی را جبران
کند ،داراي استحكام بسیار باال در تمامي سنين میباشد .اين محصول با
استانداردهاي  ASTM C1107مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

جرم حجمی پودر خشک

2 ± 0/02 gr/cm3

جرم حجمی مالت آماده مصرف

2/3 ±0/02 gr/cm3

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 فاقد هر گونه انقباض ،قبل از گيرش اوليه داراي استحكام باال در تمامي سنين استحكام فشاري  1روزه40MPa : استحكام فشاري  28روزه80MPa : مقادير فوق جهت نسبت آب به پودر  0/11ميباشد. -تراكم باال ،نفوذ پذيري پايين و دوام باال

• موارد كاربرد

 پر كردن زير صفحه ستونها جهت انواع سيستمهاي انكرينگ و مهارها -پر كردن فضاي بين فونداسيون و صفحات استقرار ماشين آالت صنعتي

• روش استفاده

 سطوح ،درزها و چالههايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگي وگرد و غبار پاك شود .اين سطوح ،چنانچه سست و ضعيف باشند بايد تراشيده
شود تا به بخش محكم رسيده شود.
 حداقل  2ساعت قبل از گروت ريزي سطوح مورد نظر بايد كام ًال غرقاب شده
و كمي قبل از گروت ريزي منافذ از آب تخليه شود .حفرات بلت با استفاده از
پمپ باد كام ً
ال تخليه شود.
 صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كام ًال از لكه هاي چربي و روغن پاك
گردد.
 در مورد گروت ريزي زير صفحات ،تراز كردن صفحه ستونها با استفاده ازقطعات مناسب اين كار ،تحت عنوان  shimكه توسط شركت كپكو عرضه
ميشود ،به دقت صورت پذيرد.
 -قالب گيري دور گروت به شكلي صورت پذيرد تا هيچگونه نشتي از آن صورت

نگيرد .استفاده از نوارهاي درزگير و ماستيك در اين خصوص توصيه ميشود.
 در يك ميكسر مناسب ،بر اساس حجم گروت مورد نياز مقدار مناسب آب رامحاسبه كرده و ميريزيم .مقدار آب مناسب بسته به روانی مورد نیاز گروت از
 10تا  12درصد وزن گروت می باشد .پودر گروت همزمان با اختالط ،به تدريج
به ميكسر اضافه شده و نهايتاً طي زمان  5دقيقه اين كار كامل گردد .اختالط در
حداقل زماني صورت پذيرد كه مالت كام ً
ال همگن و يكنواختي حاصل ميگردد.

عمليات گروت ريزي :زمان گروت ریزی در دمای  20درجه سانتیگراد
حداکثر  15دقیقه پس از اختالط با آب باید انجام پذیرد تا بهترین کیفیت
حاصل گردد .این زمان برای دمای باالتر باید کاهش یابد .اين مخلوط براي
درزهاي حداكثر تا  10سانتيمتر ميباشد و براي درزهاي با ضخامت بيشتر
ميتوان از ماسه شسته خشك و تميز با دانه بندي تا  10ميليمتر نيز استفاده
كرد كه در نهايت ميتوان به ميزان  1 : 1با گروت فوق مخلوط كرد .اين كار به
منظور كاهش حرارت هيدراتاسيون سيمان در ضخامتهاي باال صورت ميگيرد.
خواص اين گروت بسته به ميزان ماسه مورد مصرف متفاوت با محصول اصلي
خواهد بود .جريان پيوسته گروت ريزي بسيار مهم ميباشد و لذا ميزان گروت
آماده شده با حجم گروت ريزي بايد متناسب باشد .گروت ريزي ترجيحاً بايد
از يك طرف درز انجام شود تا هيچگونه هوايي داخل درز محبوس نشود .براي
فضاهايي كه حجم گروت ريزي باالست ،بايد گروت پمپ گردد.
عمل آوري :سطح آزاد گروت پس از گيرش اوليه حتماً بايد به روش مناسب
عمل آوري گردد تا استحكام نهايي گروت تضمين گردد .استفاده از محصول
 capcureشركت كپكو به اين منظور توصيه ميشود.

توجه:

 گروت ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد و در دماهاي باالتر از  25درجهسانتيگراد ،مالحظات مربوط به بتن ريزي در گرما صورت پذيرد.
 برای ضخامت کمتر از  1سانتیمتر توصیه میشود از كپگروت  FPاستفادهگردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسه هاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد .در
صورت باز شدن كيسه گروت بايد به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ايمني

كپگروت  HPداراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه مي شود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® FP

گروت سیمانی منبسط شونده الیافدار

كپگروت  FPيك محصول پودري شامل سيمان ،سنگدانه مناسب ،مواد روانساز
بتن ،الیاف پلیپروپیلن و مواد منبسط كننده بوده و به منظور پر كردن منافذ
و درزهاي تا ضخامت  10سانتيمتر مورد مصرف قرار ميگيرد كه بايد كام ً
ال پر
شده و بدون هيچگونه حفرهاي باشند .اين محصول عالوه بر خاصيت انبساط در
ابتداي گيرش ،داراي استحكام باال در تمامي سنين بوده كه اين خاصيت باعث
ميشود تمام درزها و منافذ موجود با اين محصول پر شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1107مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

جرم حجمی پودر خشک

1/95 ± 0/02 gr/cm3

جرم حجمی مالت آماده مصرف

2/3 ±0/02 gr/cm3

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 تراكم و دوام باال و نفوذ پذيري پايين کاهش ترک خوردگی سطحی در ضخامتهای کم گروت ریزیداراي خاصيت انبساط قبل از گيرش اوليه:
 شروع انبساط 15 :دقيقه پس از توليد پايان انبساط 2 :ساعت پس از توليد ميزان انبساط %2 :تا %4داراي استحكام باال در تمامي سنين:
مقادير زیر در نسبت آب به پودر  0/12ميباشد.
 استحكام فشاري  1روزه25MPa : -استحكام فشاري  28روزه60MPa :

• موارد كاربرد

 پر كردن زير صفحه ستونها جهت انواع سیستمهای انکرینگ و مهارها پر كردن فضاي بين فونداسيون و صفحات استقرار ماشين آالت صنعتي -برای فضاهای با ضخامت کم نسبت به كپگروت  GPترجیح دارد.

• روش استفاده

 سطوح ،درزها و چالههايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگي وگرد و غبار و سطوح سست پاك شود .سطوح قبل از گروتریزی با آب اشباع
شود.
 صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كام ًال از لكههاي چربي و روغن پاك گردد.

 در يك ميكسر مناسب ،بر اساس حجم گروت مورد نياز مقدار مناسب آب رامحاسبه كرده و ميريزيم .مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نياز گروت از
 10تا  13وزن گروت ميباشد .بايد توجه شود اين رواني بسته به شرايط اجرائي
تعيين ميگردد و در محدودههاي باالتر آب رواني افزايش مييابد ،اگرچه
استحكام كاهش مييابد .لذا ميزان آب مناسب بر اساس شرايط اجرائي با سعي
و خطا بهينه گردد .پودر گروت همزمان با اختالط ،به تدريج به ميكسر اضافه
شده و نهايتاً طي زمان  5دقيقه اين كار كامل گردد .اختالط در حداقل زماني
صورت پذيرد كه مالت كام ً
ال همگن و يكنواختي حاصل ميگردد.
عمليات گروت ریزي :زمان گروت ریزی در دمای  20درجه سانتیگراد
حداکثر  15دقیقه پس از اختالط با آب باید انجام پذیرد تا بهترین کیفیت
حاصل گردد .این زمان برای دمای باالتر باید کاهش یابد .اين مخلوط براي
درزهاي حداكثر تا  10سانتيمتر ميباشد .جريان پيوسته گروت ريزي بسيار
مهم ميباشد و لذا ميزان گروت آماده شده با حجم گروت ريزي بايد متناسب
باشد .گروت ريزي ترجيحاً بايد از يك طرف درز انجام شود تا هيچگونه هوايي
داخل درز محبوس نشود .براي فضاهايي كه حجم گروت ريزي باالست ،بايد
گروت پمپ گردد.
عمل آوري :سطح آزاد گروت پس از گيرش اوليه حتماً بايد به روش مناسب
عمل آوري گردد تا استحكام نهايي گروت تضمين گردد.

توجه:

 گروت ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد. در دماهاي باالتر از  25درجه سانتيگراد ،مالحظات مربوط به بتن ريزي درگرما صورت پذيرد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسههاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.
در صورت باز شدن كيسه گروت بايد به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ايمني

كپگروت  FPداراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® EP3

گروت اپوکسی ریزدانه پر مقاومت

کپگروت  EP3یک گروت پایه اپوکسی سه جزیی بدون حالل برپایه رزینهای
اپوکسی به همراه مصالح معدنی با دانهبندی ریزدانه تا  3میلیمتر است که برای
گروتریزی درگستره وسیعی ازکارهای ساختمانی که نیاز تحمل بارهای زیاد
استاتیکی و دینامیکی مد نظر است به کار میرود .این محصول دارای خاصیت
روانی باال و حفظ جریان طوالنی مدت ،بدون انقباض و کسب مقاومت فشاری و
خمشی بسیار باال میباشد .گروت اپوکسی  EP3با استاندارد ASTM C579،
 ASTM C580، ASTM C638، ASTM C531، ASTM D2566قابل
ارزیابی میباشد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت
فیزیکی

جزء  : Aمایع شفاف
جزء  : Bمایع کهربایی
جزء  : Cپودر قهوهای کم رنگ
جزء  1/14± 0/02 gr/cm3 :Aدر  20درجه سانتیگراد

جرم
حجمي

جزء  1/02 ± 0/02 gr/cm3 :Bدر  20درجه سانتیگراد
جزء  1/9 ± 0/05 gr/cm :Cدر  20درجه سانتیگراد
3

مخلوط1/8 ± 0/05 gr/cm3 :در  20درجه سانتیگراد
مقدار کلر

محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 کسب مقاومتهای مکانیکی اولیه و نهایی باال مقاومت شیمیایی باال در برابر مواد نفتی ،آب دریا ،روغن ،آمونیاک و ... پایداری عالی در برابر بارهای ثابت و متحرک ماشین آالت چسبندگی باال به بتن ،فوالد و سایر مصالح ساختمانی دارای خاصیت روانی باال و خود تراز شوندگی -بدون جمعشدگی

• مشخصات فنی
استحكام فشاري  1روزه ()MPa

باالتر از 45

استحكام فشاري  7روزه ()MPa

باالتر از 70

استحكام فشاري  28روزه ()MPa

باالتر از 90

مقاومت خمشی  28روزه ()MPa

باالتر از 25

باالتر از 2/5
مقاومت چسبندگی به بتن پایه ()MPa( )Pull Off

( مقاومت
چسبندگی
اجزای بتن)

زمان کارپذیری در دمای  25درجه (دقیقه)

تا 45

زمان سفت شدن در دمای  25درجه (ساعت)

تا 12

• موارد كاربرد

 پرکردن صفحات زیر ماشین آالت که بارهای دینامیکی (لرزشی) دارند نصب سازههای فلزی و تجهیزاتی که نیاز به کاربری سریع آنها میباشد ثابتسازی ریل زیر جرثقیلها گروتریزی زیر ریلهای که تحت بار زیاد و دینامیکی میباشند ترمیم کفهای صنعتی که تحت بار سنگین میباشند نصب میلگرد و بولت در بتن -پرکردن فضای بین بتن و غالف فلزی در کارهای مقاومسازی

• میزان و روش مصرف

 میزان مصرف با توجه به وزن مخصوص مخلوط گروت اپوکسی و ابعاد مقطعگروتریزی بدست میآید.
 سطوح ،درزها و چالههايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگيو گرد و غبار و سطوح سست پاك شود .صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي
كام ً
ال از لكههاي چربي و روغن پاك گردد .عمر بتن پایه حداقل  28روز باشد.
 برای اختالط حجم کم ،استفاده از یک مخلوطکن دورکند (حداکثر  400دوردر دقیقه) توصیه میشود و همچنین برای اختالط احجام بزرگتر از مخلوطکن
برقی مناسب استفاده کنید .ابتدا جزء  Bرا به جزء  Aاضافه کرده و به مدت دو
دقیقه مخلوط کنید و اختالط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید
ادامه دهید .سپس جزء پودری  Cرا در حالی مخلوطکن روشن است به آرامی
به مخلوط اضافه کنید تا یک مخلوط همگن حاصل گردد (هر بسته  30كيلويي
(کل اجزا) پس از اختالط حدود  15ليتر حجم خواهد داشت).
 قبل از گروتریزی به مخلوط اجازه دهید تا هوای محبوس شده از مخلوطخارج شود .گروتریزی را به طور پیوسته از یک سمت انجام دهید .قبل از باز
کردن قالب فرصت دهید تا گروت سفت شود (حدود  12ساعت) .اگر ضخامت
گروتریزی از  100میلیمتر بیشتر باشد ،باید آن را در الیههای متعدد انجام
دهید .الیه بعدی حدود  8ساعت پس از اجرای الیه قبلی ریخته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

Capgrout® EP3
توجه:

 گروت باید در دمای بین  5تا  35درجه سانتیگراد اجرا گردد و در دماهایباالتر از  35درجه سانتیگراد اجرای گروت اپوکسی توصیه نمیگردد و بهتر
است با خنک کردن محیط و اجزای گروت اپوکسی ،عملیات گروتریزی صورت
پذیرد
 هرگز مواد را پيش از اختالط در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد حداکثر ضخامت اجرای گروت  EP3در هر مرحله  100میلیمتر و کمترینضخامت  10میلیمتر میباشد

 دمای مخلوط حین اجرا بهتر است بین  20تا  25درجه باشد و با افزایش دمازمان کارایی گروت کاهش مییابد
 با توجه به حرارتزا بودن واکنش گروت اپوکسی از ساخت میزان گروت کهبیشتر از  20دقیقه 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 1

بسته بندی 2
جزء ( Aمایع رزین اپوکسی):

جزء ( Aمایع رزین اپوکسی):
سطل  5کیلوگرمی

سطل  2کیلوگرمی

جزء ( Bمایع هاردنر رزین
اپوکسی) :قوطی  2/5کیلوگرمی

جزء ( Bمایع هاردنر رزین
اپوکسی) :قوطی  1کیلوگرمی

جزء ( Cپودر):

جزء ( Cپودر):

کیسه  22/5کیلوگرمی

کیسه  9کیلوگرمی

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك برای سالمتی افراد نمیباشد ولي در
صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود .همچنین این
محصول آتشگیر میباشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتشسوزی میشود مانند
کشیدن سیگار ،جوشکاری و  ...پرهیز گردد.

توجه:
 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده بايد سریعاً با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفاده شود. -در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك

مراجعه شود.
 محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه ،جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

گروتهای بر پایه سیمان و اپوکسی

®Betonex

منبسط کننده و روانکننده بتن و مالت سیمانی

بتونكس يك محصول پودري شامل مواد انبساط دهنده و روانكننده مالتها و
گروتهاي سيماني بوده كه در تركيب محصوالت سيماني كه نياز به استحكام
باال و انبساط در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار ميگيرند .این محصول با
استانداردهای  ASTM C490و  ASTM C845قابل ارزیابی میباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر قهوهای روشن

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

مرطوب شده باشد و به شكل مناسب قالب بندي گردد.
 گروت ريزي حداكثر تا  15دقيقه پس از اختالط صورت پذيرد تا خاصيتانبساطي آن بطور اثربخشي حاصل شود .ميزان انبساط آزاد مخلوط نهايي تا
 %4حاصل ميگردد.
 بتونكس تاثير زيادي بر زمان گيرش آميزه بتني يا دوغاب ندارد. پس از گروت ريزي مثل هر آميزه سيماني ،بايد عمل آوري به روش مناسبصورت پذيرد .استفاده از كپكيور  Oشركت كپكو براي اين كار پيشنهاد
ميگردد.

توجه:

 بتونكس با سيمان تيپ  5سازگاري ندارد. برای افزایش روانی مالت در صورت نیاز ،از فوق روانکنندههای بر پایهپلیکربوکسیالت استفاده نگردد.

 فاقد هر گونه انقباض ،قبل از گيرش اوليه افزايش رواني آميزه سيماني افزايش مقاومت محصول سخت شده تراكم باال و نفوذ پذيري پايين دوام باال -کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی

در بستههاي  250گرمي عرضه ميشود.
بسته به تقاضاي مشتري در بستههاي متفاوت نيز قابل عرضه ميباشد.

• موارد كاربرد

• شرايط نگهداري

 گروت ريزي بسترها جهت انواع سيستمهاي انكرينگ و مهارها گروت ريزي داكتها -قطعات پیشساخته بتنی

• ميزان مصرف و روش استفاده

 اين محصول به ميزان  500گرم به ازاي هر صد كيلو سيمان مورد مصرفميباشد.
 در دوغاب سيمان كه ماسه استفاده نميشود ميزان  40تا  45ليتر آب با 100كيلو سيمان و  500گرم بتونكس حجم 70ليتر دوغاب نتيجه ميدهد.
 براي تهيه گروت به نسبت وزني ( 2:2:1آب:سيمان:ماسه) به همراه بتونكسبه مقدار  %0/5وزن سیمان مورد مصرف قرار ميگيرد.
 براي گروتها يا بتنهايي كه نسبت ماسه به سيمان باالي  1ميباشد به مقدار 4بسته  250گرمي از بتونكس استفاده شود.
 نحوه تهيه گروت به اين شكل است كه در يك مخزن مناسب ،آب به ميزانالزم ريخته شود و حين هم زدن سيمان ،ماسه و بتونكس افزوده شود و مدت 5
دقيقه اختالط صورت پذيرد تا گروتي همگن و يكنواخت حاصل گردد.
 سطح مورد نظر گروت ريزي قبل از آماده سازي گروت بايد كام ًال تميز و

• نحوه بسته بندي

به مدت12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد .در صورت
باز شدن كيسهها بايد به سرعت به مصرف برسد.

• موارد ايمني

بتونكس ماده اي غير سمي ميباشد ولي بايد از تماس آن با پوست و چشم و يا
تنفس آن خودداري كرد .براي كار با آن از دستكش و عينك مناسب استفاده
شود .در صورت تماس با پوست با آب تميز شسته شود .چنانچه در چشم ريخته
شود با آب كافي شسته شود و به پزشك مراجعه گردد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond® PVA
چسب واسط و ترميم كننده بتن

كپكو باند  PVAيك پليمر پايه آبي ميباشد كه به عنوان چسب براي انواع
مصالح ساختماني از جمله بتن و جهت ترميم بتن استفاده ميشود .از آنجا كه
كپكوباند  PVAرزيني ميباشد كه در آب به راحتي پخش ميشود ميتواند
باعث افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود .اين محصول با استانداردهاي
 ASTM C1059مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

تميز ميگردد و توسط مخلوط  1:1محصول فوق با آب آغشته شده و اجازه
داده ميشود تا حدي كه بصورت چسبناك در آيد و در اين زمان مالت ترميمي
كه به شكل زير ساخته ميشود روي اين فيلم چسبناك بارگذاري ميشود.
 روش ساخت مالت ترميمي :مخلوط سيمان و ماسه نرم به نسبت  1به 3مخلوط كرده و با محلول  1به  3چسب فوق با آب به صورت مالت در آمده و
مصرف ميشود .در ضمن در ضخامت های کم بهتر است که مالت فوق با 0/25
درصد وزن سیمان با الیاف بتن ( ) Fibercap 12مخلوط گردد.

حالت فیزیکی

امولسیون غلیظ سفید

جرم حجمي

 1/12 ± 0/03 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

 pHمحلول %1

8-7

مالتهاي بر پايه كپكوباند  PVAمالتهاي پايه سيماني بوده كه مانند آنها بايد
عمل آوري ( )curingگردند .به اين منظور ميتوان از محصول كپكيور شركت
كپكو استفاده كرد.

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• نحوه بسته بندي

• خواص و اثرات

 افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن محلول به هر نسبتي با آب ميباشد -راحتي استفاده

• موارد كاربرد

 چسباندن بتن قديم به بتن جديد ترميم بتنهاي كرم خورده چسباندن انواع مصالح ساختماني -بهبود دوام مالت

• محدوده و روش مصرف

 -1به عنوان چسب :دو سطح مورد نظر ابتدا به خوبي از آلودگي ،گردو خاك و
بخصوص روغن پاك شده و سپس با فيلم نازكي از محصول فوق آغشته شده و
به مدت کمتر از  30دقيقه بر روي هم با فشار قرار داده شوند .فشار وارده بيش
از حد متعارف نباشد تا چسب از مرز دو جسم بيرون نرود.
 محصول فوق ،خاصيت آب بندي نداشته و در برابر رطوبت هيدروليز ميگردد. محصول فوق توانايي چسباندن پالستيكهاي اولفيني و پي وي سي را ندارد. -2به عنوان آستري رنگ ( :)sealerسطح پايه مورد نظر پس از تميز كاري با
محلول تا نسبت  1به  5محصول فوق با آب آغشته شود تا كليه منافذ پر شود.
 -3ترميم كننده بتن :سطح بتن آسيب ديده ابتدا آماده سازي شده و كام ً
ال

• عمل آوري

اين محصول در سطل  15كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي ميتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond® AR

چسب واسط و ترميم كننده بتن آببند

كپكو باند  ARيك پليمر پايه آبي ميباشد كه به منظور چسب و ترميم بتن
استفاده ميشود .از آنجا كه كپكوباند  ARرزيني ميباشد كه در آب به راحتي
پخش ميشود ميتواند باعث افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1059مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع سفید رنگ

جرم حجمي

 1/02 ± 0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

 pHمحلول %1

8-7

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن محلول به هر نسبتي با آب ميباشد مقاومت عالي در برابر آب قابل استفاده به عنوان عمل آورنده برای ترمیم بتن ميباشد در برابر رطوبت مقاوم بوده و برای کاربردهای خارجی و در مجاورت رطوبتمیتواند استفاده شود

• موارد كاربرد

 چسباندن بتن قديم به بتن جديد ترميم بتنهاي كرم خورده عمل آورنده بتن برای ترمیمهای موضعی بهبود دوام مالت -آب بندي سطحي و حجمی بتن و مالت

• محدوده و روش مصرف

 -1به عنوان چسب بتن :سطوح مورد نظر كام ً
ال عاري از گرد و خاك و روغن و
ديگر آلودگيها شود و بهوسیله آب تمیز سطح مورد نظر مرطوب گردد .فيلمي
از چسب فوق بر روي سطح بتن اوليه ماليده شود و زماني كه سطح مورد نظر
حالت چسبناك به خود گرفت مالت يا بتن جديد بر روي آن ريخته شود .هر
لیتر از این محصول  4تا  5متر مربع را پوشش میدهد.
 -2ترميم بتن :مخلوط  3 : 1سيمان :ماسه به خوبي مخلوط شود .به مقدار

 %10وزني سيمان از محصول فوق پيمانه گردد و به مخلوط افزوده شده و با
آب به انسجام الزم برسد و در نهايت به عنوان مالت ترميمي استفاده گردد.
درضمن در ضخامت های کم بهتر است که مالت فوق با  0/25درصد وزن
سیمان با الیاف بتن ( ) fibercap 12مخلوط گردد .پس از اتمام كار سريعاً
ابزارها با آب شستشو گردد.

توجه:

كپكو باند  ARنباید در دمای زیر  5درجه سانتی گراد استفاده شود.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  4و  20کیلوگرمی عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي ميتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 در صورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond® MO40
چسب حجمی آب بند بتن و مالت

كپكوباند  MO40يك پليمر پايه آبي ميباشد كه به منظور چسب و همچنین
جهت آببندی بتن و مالت استفاده ميشود .از آنجا كه كپكوباند MO40
رزيني ميباشد كه در آب به راحتي پخش ميشود ميتواند باعث افزايش
چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1059مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع سفید رنگ

جرم حجمي

 1/2 ± 0/02 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

 pHمحلول %1

8-7

دمای انجماد

حدود  -2درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن و مالت محلول به هر نسبتي با آب ميباشد مقاومت در برابر آب قابل استفاده به عنوان عمل آورنده برای ترمیم بتن ميباشد در برابر رطوبت مقاوم بوده و برای کاربردهای خارجی و در مجاورت رطوبتمیتواند استفاده شود.

• موارد كاربرد

 افزایش چسبندگی مالت ،بتن ،چسب کاشی و ... به عنوان پرایمر برای سطح زیر کار رنگ ،چسبکاشی و ... ترميم بتنهاي كرم خورده عمل آورنده بتن برای ترمیمهای موضعی بهبود دوام مالت -آب بندي سطحي و حجمی بتن و مالت

• محدوده و روش مصرف

 -1جهت افزایش چسبندگی بتن ،مالت و چسب کاشی:
از این محصول به مقدار  10درصد ورزنی سیمان به مخلوط مالت اضافه شود.
همچنین به چسب کاشی پودری جهت افزایش چسبندگی و آببندی حدود 5
تا  10درصد وزنی پودر اضافه گردد.

 -2جهت افزایش آببندی مالت و بتن:
از این محصول به مقدار  1تا  3درصد ورزنی سیمان به مخلوط مالت یا بتن
اضافه شود.
 -3عمل آورنده:
از این محصول برای محافظت از تبخیر و از دادن سریع آب مالت ترمیمی
استفاده میشود .در محیطهای خیلی گرم و خشک روشهای دیگر عمل آوری
نیاز میباشد .جهت عمل آوری هر لیتر از این محصول  4تا  5متر مربع را
پوشش میهد.
 -4جهت پرایمر رنگ و چسب کاشی:
سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت  1به  3محصول فوق
با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.

توجه:

كپكو باند  MO40نباید در دمای زیر  5درجه سانتی گراد استفاده شود .پس
از اتمام کار سریعا ابزارها با آب شستشو گردد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  4 ، 1و  20کیلوگرمی عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي ميتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 در صورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond®121
چسب حجمی بتن و مالت

كپكوباند  121يك پليمر پايه آبي ميباشد كه به عنوان چسب براي انواع مصالح
ساختماني از جمله بتن ،مالت و چسب کاشی استفاده ميشود .از آنجا كه كپكو
باند  121رزيني ميباشد كه در آب به راحتي پخش ميشود ميتواند باعث
افزايش چسبندگي اجزاي بتن به هم شود.
اين محصول با استانداردهاي  ASTM C1059مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

امولسیون غلیظ سفید

جرم حجمي

 1/50 ± 0/10 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

 pHمحلول %1
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دمای انجماد

حدود  -5درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 افزايش چسبندگي اجزاي بتن و مالت به هم بهبود دهنده انسجام و يكنواختي بتن و مالت محلول به هر نسبتي با آب ميباشد -راحتي استفاده

• موارد كاربرد

 افزایش چسبندگی مالت ،بتن ،چسب کاشی و ... به عنوان پرایمر رنگ و چسب کاشی و ... ترميم بتنهاي كرم خورده چسباندن انواع مصالح ساختماني -بهبود دوام مالت

• محدوده و روش مصرف

 -1جهت افزایش چسبندگی بتن ،مالت و چسب کاشی:
این محصول به نسبت  1به  3با آب اختالط مخلوط شود و مالت ،بتن و چسب
کاشی تا رسیدن به مخلوط همگن بوسیله آن ساخته شود.
 -2به عنوان پرایمر (آستری) رنگ:
سطح پایه مورد نظر پس از تمیزکاری با محلول تا نسبت  1به  3محصول فوق
با آب آغشته شود تا کلیه منافذ پر شود.

توجه:

محصول فوق ،خاصيت آب بندي نداشته و در برابر رطوبت هيدروليز ميگردد.

• عمل آوري

مالتهاي بر پايه كپكو باند  121مالتهاي پايه سيماني بوده كه مانند آنها بايد
عمل آوري ( )curingگردند .به اين منظور ميتوان از محصول كپكيور شركت
كپكو استفاده كرد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در سطل  4و  12کیلوگرمی عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي ميتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond® EP

چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی

کپکوباند  EPیک چسب بتن بر پایه رزین اپوکسی اصالح شده و با چسبندگی،
مقاومت مکانیکی و شیمیایی بسیار باال و بدون جمعشدگی ،جهت پیوند دادن
بتن جدید به بتن قدیم ،بتن به فلز و سایر مصالح ،نصب ورقهای  F.R.Pدر
مقاومسازی و پوشش انواع سطوح و نفوذ ناپذیر کردن آنها استفاده میگردد.
این محصول با استاندارد  ASTM C881/C881Mمطابقت دارد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت
فیزیکی

جرم
حجمي
مقدار کلر

جزء  : Aمایع شفاف
جزء  : Bمایع سبز روشن
مخلوط پس از خشک شدن :سبز روشن
جزء  1/14±0/02 gr/cm3 :Aدر 20درجه سانتیگراد
جزء  1/02±0/02 gr/cm3 :Bدر  20درجه سانتیگراد
مخلوط 1/08±0/02 gr/cm3 :در  20درجه سانتیگراد
در محدوده استاندارد

زمان سخت شدن نهایی در دمای  25درجه (روز)

تا 5

دمای بهرهبرداری (درجه سانتیگراد)

 -35تا 75

• موارد كاربرد

 جهت اتصال بتن قدیم به بتن جدید ،فوالد و سایر مصالح ساختمانی جهت تسطیح و صیقلی کردن سطوح بتنی جهت ایجاد الیه سطحی با مقاومت مکانیکی باال ،مقاوم در برابر سایش ومقاوم در برابر مواد شیمیایی
 جهت رزین آغشته کننده الیاف یا ورق F.R.P جهت تزریق در ترکهای سازههای بتنی به عنوان پرایمر برای مالتهای ترمیمی بر پایه اپوکسی و سیمان پرتلندجهت مقاومسازی
 به عنوان چسب چند منظوره بر پایه اپوکسی برای مصارف ساختمانی پوشش نفوذ ناپذیر کلیه سطوح مخازن آب ،آب شور ،مواد نفتی ،قلیاها واسیدهای ضعیف

• میزان و روش مصرف

• خواص و اثرات

 چسبندگی باال به بتن ،فوالد و سایر مصالح ساختمانی کسب مقاومتهای اولیه و نهایی باال مقاومت شیمیایی باال در برابر مواد نفتی ،آب دریا ،روغن ،آمونیاک ،اسیدهایضعیف و ...
 مقاومت و دوام باال در برابر بارهای ضربهای ،لرزش و سایشی بدون جمعشدگی و ترک خوردن در هنگام خشک شدن غلظت کم و قدرت نفوذ زیاد و دارای خاصیت آغشتهسازی مناسب جهتالیاف F.R.P
 مقاوم در برابر نفوذ انواع سیالها زمان کارپذیری مناسب و راحتی استفاده مقاومت حرارتی باال -بدون بو

• مشخصات فنی
مقاومت چسبندگی به بتن پایه ()MPa( )Pull Off

باالتر از ( 2/5مقاومت
چسبندگی بتن)

مقاومت چسبندگی به فوالد ()MPa( )Pull Off

باالتر از 12

زمان کارپذیری در دمای  25درجه (دقیقه)

تا 45

 بسته به خلل و فرج و ناهمواری سطح زیر کار ،مقدار مصرف بین  250تا 300گرم برای تسطیح هر متر مربع میباشد .همچنین برای اشباع الیاف مصرف
بسته به نوع الیاف بین  500تا  800گرم میباشد.
 سطوح زیر کار از هر گونه آلودگي و گرد و غبار و سطوح سست پاك شود.عمر بتن پایه حداقل  28روز باشد .همچنین سطوح آسیب دیده با ترمیمکننده
بر پایه اپوکسی اصالح گردد.
 برای اختالط استفاده از یک مخلوطکن دورکند (حداکثر  400دور در دقیقه)توصیه میشود .ابتدا جزء  Bرا به جزء  Aاضافه کرده و به مدت دو دقیقه
مخلوط کنید و اختالط را تا زمانی که مخلوطی یکنواخت به دست آید ادامه
دهید .همچنین برای احجام کم میتوان با دست عمل اختالط را انجام داد.
 مخلوط را بوسیله قلممو ،ماله و یا پیستوله بدون هوا میتوان روی سطحاجرا کرد .در اجرا باید دقت نمود که تمام سطح اشباع گردد ولی شرهای 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  20تا  25درجه باشد و با افزایش دمازمان کارپذیری مخلوط کاهش مییابد.
 هرگز مواد را پيش از اختالط در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد -ابزارآالت اجرای بالفاصله بعد از اتمام کار با حالل مناسب تمیز گردند.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Capcobond® EP
• نحوه بسته بندي
بسته بندی 1

بسته بندی 2

جزء  :Aسطل  1کیلوگرمی

جزء  :Aسطل  4کیلوگرمی

جزء  :Bقوطی  0/5کیلوگرمی

جزء  :Bقوطی  2کیلوگرمی

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

ميباشد.

• موارد ايمني

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك برای سالمتی افراد نمیباشد ولي در
صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود .همچنین این
محصول آتشگیر میباشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتشسوزی میشود مانند
کشیدن سیگار ،جوشکاری و  ...پرهیز گردد.

توجه:

 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد سریعاً با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفادهشود.
 در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.
 محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه ،جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® H100

چسب کاشی و سرامیک پودری

تایلکس  H100بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر میباشد .با توجه به
پلیمرهای استفاده شده در تولید این محصول ،پس از خشک شدن در برابر
رطوبت مقاوم خواهد بود .این محصول با استانداردهای ASTM C482 ،
 ISIRI 12492و  BS EN 12004مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر

رنگ

خاكستری و سفید

یون کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

1/50 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 استحکام و مقاومت چسبندگی باال مقاوم در برابر لغزش بدون افت حجم و ترک خوردگی مقاوم در برابر رطوبت کاربرد آسان و سرعت اجرای باال زمان گيرش آن سريع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقيقه پس از نصبميتوان قطعات را جابجا نمود

• موارد كاربرد

 نصب انواع کاشی ،سرامیک و سنگ جاذب بر روی کاشی و دیوار همراه باافزودنی کپکوباند  MO40یا کپکوباند 121

• محدوده و روش مصرف

میزان مصرف تایلکس  H100بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و
ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی ،حدود  2تا  4کیلوگرم برای پوشش یک
متر مربع میباشد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیهای گرد و غبار ،روغن و دیگر
آلودگیها کام ً
ال پاک گردد.
اختالط جهت اجرا روی کف :هر  20کیلوگرم پودر را با  4/5تا  5/5لیتر آب
مخلوط نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را ادامه
دهید و سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار
روی سطح مورد اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید .پس از اختالط
تایلکس  H100با آب ،محصول آماده شده باید در کمتر از  60دقیقه استفاده

شود .همچنین پس از اجرای چسب روی سطح ،حداکثر در  20دقیقه باید نصب
کاشی انجام شود .در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر
 40درجه سانتی گراد باشد .پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از
 24ساعت 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  H100حدود  1/5تا  2/5لیتر چسب کپکوباند  MO40یا
کپکوباند  121اضافه گردد.

توجه:

 بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونهای باشد که حداقل 60درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد
 در صورت نیاز به آببندی بهتر و مقاومت باالتر در برابر رطوبت فقط ازاختالط چسب با کپکوباند  MO40استفاده شود.
 کاربرد این چسب در استخر ،حمام و کف سرویس های بهداشتی بدوناختالط با کپکوباند  MO40توصیه نمی شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسههای  20کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  1سال در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

تایلکس  H100داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه مي شود
از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول
در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به
پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® V100

چسب کاشی پودری سطوح متخلخل

تایلکس  V100بر 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.
 ASTM C482 ،ISIRI 12492و BS EN 12004

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر

رنگ

خاكستری و سفید

یون کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

1/50 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 استحکام و مقاومت چسبندگی باال مقاوم در برابر لغزش بدون افت حجم و ترک خوردگی مقاوم در برابر رطوبت کاربرد آسان و سرعت اجرای باال زمان گيرش آن سريع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقيقه پس از نصبمیتوان قطعات را جابجا نمود

• موارد كاربرد

 نصب انواع کاشی ،سرامیک و سنگ طبیعی و مصنوعی بر روی سطوح باجذب آب عمودی و کلیه سطوح افقی
 قابل استفاده در محیطهای داخلی و خارجی ساختمان بر روی انواع سطوحمتخلخل با جذب آب
 -قابل استفاده بر روی سطوح کچی و سیمانی و ...

• محدوده و روش مصرف

میزان مصرف تایلکس  V100بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و
ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی ،حدود  2تا  4کیلوگرم برای پوشش یک
متر مربع میباشد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیهای گرد و غبار ،روغن و دیگر
آلودگیها کام ً
ال پاک گردد.
اختالط :هر  20کیلوگرم پودر را با  4/5تا  5/5لیتر آب مخلوط نموده و تا

رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را ادامه دهید و سرانجام
خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید .پس از اختالط تایلکس  V100با
آب ،محصول آماده شده باید در کمتر از  60دقیقه استفاده شود .همچنین پس
از اجرای چسب روی سطح ،حداکثر در  20دقیقه باید نصب کاشی انجام شود.
در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر  40درجه سانتیگراد
باشد .پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از  24ساعت بندکشی
نمایید.

توجه:

 ضخامت چسب بعد از نصب روی دیوار نباید بیشتر از  3میلیمتر شود. بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل 60درصد پشت کاشی پس از نصب به خمیر چسب آغشته شده باشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسه  20کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

تایلکس  V100داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود
از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول
در چشم ريخته شد ،حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به
پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® V2

چسب کاشی پودری با چسبندگی و آببندی باال

تایلکس  V2بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمر میباشد .با توجه به پلیمرهای
استفاده شده در تولید این محصول ،پس از خشک شدن کام ً
ال در برابر آب نفوذ
ناپذیر خواهد بود .این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
 ASTM C482 ،ISIRI 12492و BS EN 12004

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر

رنگ

خاكستری و سفید

یون کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

1/50 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 استحکام و مقاومت چسبندگی فوقالعاده زیاد بدون افت حجم و ترک خوردگی نفوذناپذیر در مقابل آب مقاوم در برابر رطوبت مقاوم در برابر لغزش مؤثر در آببندی سازهها کاربرد آسان و سرعت اجرای باال زمان گيرش آن سريع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقيقه پس از نصبميتوان قطعات را جابجا نمود

• موارد كاربرد

 نصب کاشی روی کاشی نصب انواع کاشی و سرامیک بر روی سطوح مختلف عمودی یا افقی چسباندن انواع سنگهای طبیعی و مصنوعی بر روی سطوح مختلف عمودییا افقی
 قابل استفاده در محیطهای داخلی و خارجی ساختمان قابل استفاده بر روی سطوح کچی و سیمانی و ... امکان استفاده در سطوحی که در تماس مستقیم با آب قرار دارند ماننداستخر ،حمام ،سرویس بهداشتی و  ...بدون نیاز به افزودنی دیگر

• محدوده و روش مصرف

میزان مصرف تایلکس  V2بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و
ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی ،حدود  2تا  4کیلوگرم برای پوشش یک

متر مربع میباشد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیهای گرد و غبار ،روغن و دیگر
آلودگیها کام ً
ال پاک گردد.
اختالط :هر  20کیلوگرم پودر را با  4/5تا  5/5لیتر آب مخلوط نموده و تا
رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را ادامه دهید و سرانجام
خمیر چسب کاشی آماده شده را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید .پس از اختالط تایلکس  V2با آب،
محصول آماده شده باید در کمتر از  60دقیقه استفاده شود .همچنین پس از
اجرای چسب روی سطح ،حداکثر در  20دقیقه باید نصب کاشی انجام شود.
در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر  40درجه سانتیگراد
باشد .پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از  24ساعت بندکشی
نمایید.

توجه:

بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونه ای باشد که حداقل
 60درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسههای  20کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  1سال در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

تایلکس  V2داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه مي شود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® P3

چسب سنگ و کاشی خمیری

تایلکس  P3چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزینهای امولسیونی،
پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح دیوار داخلی میباشد.
این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
 ASTM C 482 ،ISIRI 12492و BS EN 12004

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

خمیر

رنگ

سفید

یون کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

1/7 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 استحکام و مقاومت چسبندگی باال چسبندگی خوب به سطح کاشیهای قدیمی بدون افت حجم و ترک خوردگی مقاوم در برابر لغزش کاربرد آسان و سرعت اجرای باال زمان گيرش آن سريع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقيقه پس از نصبميتوان قطعات را جابجا نمود

• موارد كاربرد

 نصب کاشی و سرامیک روی دیوار و کاشی چسباندن انواع کاشی ،سرامیک و سنگهای طبیعی و مصنوعی -قابلیت نصب بر روی انواع سطوح داخلی بتنی ،گچی ،سنگی

• محدوده و روش مصرف

میزان مصرف تایلکس  P3بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و
ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی ،حدود  2تا  4کیلوگرم برای پوشش یک
متر مربع میباشد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیهای گرد و غبار ،روغن و
دیگر آلودگیها کامال پاک گردد .سطوح دیوارهای گچی ،بتن سبک و پانل را
باید حداقل  4ساعت قبل از کاشیکاری با محصول Capcobond MO40
شرکت کپکو اشباع نمود.
اختالط :خمیر چسب کاشی را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید و چنانچه پشت کاشی دارای شیار

میباشد ابتدا چسب را بر پشت کاشی اعمال نمایید .پس از اجرای چسب روی
سطح ،حداکثر در  20دقیقه باید نصب کاشی انجام شود .بعد از نصب کاشی
اعمال یک فشار پیچشی به کاشی جهت اطمینان از اتصال کامل چسب و کاشی
الزمی میباشد .در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر 40
درجه سانتیگراد باشد .پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از 24
ساعت بندکشی نمایید.

توجه:

 -بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونهای باشد که حداقل 60درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد
 ضخامت الیه چسب نباید بیش از  3میلیمتر و عرض بند بین کاشیها نبایدکمتر از  2میلیمتر باشد
 جهت نصب کاشی روی کاشی قبل از اعمال چسب 40 ،درصد سطح زیر کاررا با وسیله مناسب خراش دهید
 برای سطوح در معرض رطوبت از محصول  Tilex P10این شرکت استفادهگردد.
 -از این محصول برای سطوح افقی در کف نباید استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهای  4و  11کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  6ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

تایلکس  P3داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® P10

چسب کاشی خمیری ضد آب

تایلکس  P10چسب کاشی خمیری آماده مصرف بر پایه رزینهای امولسیونی،
پودرهای معدنی و مواد غلظت دهنده جهت سطوح دیواری داخلی و خارجی
میباشد .این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد.
 ASTM C 482 ، ISIRI 12492و BS EN 12004
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

خمیر

رنگ

سفید

یون کلر

در محدوده استاندارد

وزن مخصوص

1/7 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 استحکام و مقاومت چسبندگی فوق العاده زیاد چسبندگی عالی به سطح کاشیهای قدیمی بدون افت حجم و ترک خوردگی مقاوم در برابر رطوبت مقاوم در برابر لغزش کاربرد آسان و سرعت اجرای باال زمان گيرش آن سريع نبوده و در صورت لزوم تا چند دقيقه پس از نصب ميتوان قطعات را جابجا نمود

• موارد كاربرد

 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 سرویسهای بهداشتی ،آشپزخانه و سایر مکانهای داخلیو خارجی ساختمان

• محدوده و روش مصرف

میزان مصرف تایلکس  P10بستگی به وضعیت سطح زیر کار (تخلخل و
ناهمواری سطح) و شیارهای کاشی ،حدود  2تا  4کیلوگرم برای پوشش یک
متر مربع میباشد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیهای گرد و غبار ،روغن و
دیگر آلودگیها کام ً
ال پاک گردد .سطوح دیوارهای گچی ،بتن سبک و پانل را
باید حداقل  4ساعت قبل از کاشیکاری با محصول Capcobond MO40

شرکت کپکو اشباع نمود.
اختالط :خمیر چسب کاشی را به وسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد
اجرا کشیده و کاشی را روی آن قرار دهید و چنانچه پشت کاشی دارای شیار
میباشد ابتدا چسب را بر پشت کاشی اعمال نمایید .پس از اجرای چسب روی
سطح ،حداکثر در  20دقیقه باید نصب کاشی انجام شود .بعد از نصب کاشی
اعمال یک فشار پیچشی به کاشی جهت اطمینان از اتصال کامل چسب و کاشی
الزم میباشد .در زمان نصب باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر 40
درجه سانتیگراد باشد .پس از اتمام کار سطح کاشیکاری شده را پس از 24
ساعت بندکشی نمایید.

توجه:

 بستر اجرا کاشی و نحوه اجرا چسب روی آن باید به گونهای باشد که حداقل 60درصد پشت کاشی پس از نصب به چسب آغشته شده باشد.
 ضخامت الیه چسب نباید بیش از  3میلیمتر و عرض بند بین کاشیها نبایدکمتر از  2میلیمتر باشد.
 جهت نصب کاشی روی کاشی قبل از اعمال چسب 40 ،درصد سطح زیر کاررا با وسیله مناسب خراش دهید.
 -از این محصول برای سطوح افقی در کف نباید استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در سطلهای  4و  11کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  6ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

تایلکس  P10داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

چسبهای بتن و کاشی

Tilex® G5

پودر ویژه بندکشی

تایلکس  G5بر پایه سیمان تقویت شده با پلیمرهای ویژه ،افزودنیهای اصالحی
و رنگ پودری میباشد و دارای خاصیت چسبندگی بسیار باال و مقاومت خوبی
در برابر آب و رطوبت میباشد .همچنین این محصول در برابر قارچ و کپک
مقاوم بوده و تغییر رنگ نمیدهد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر پایه سیمانی

رنگ

خاکستری ،سفید و رنگهای سفارشی

وزن مخصوص پودر

1/45 ± 0/05 gr/cm3

وزن مخصوص خمیر آماده

1/8 gr/cm3

یون کلر

در محدوده استاندراد

• 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 ترک خوردگی جهت بندکشی درزهای تا  12میلیمتر قابلیت ارائه در رنگهای خاص و سفارشی آسانی اجرا مقاوم در برابر عوامل محیطی ،شیمیایی و فرسایش -مقاوم در برابر سیکل یخبندان

• موارد كاربرد

 بندکشی انواع سرامیک ،کاشی ،سنگ ،قطعات بتنی و ... بندکشی انواع درزها• محدوده و روش مصرف
میزان مصرف تایلکس  G5بستگی به ابعاد درزها دارد.
آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگی های گرد و غبار ،روغن
و دیگر آلودگی ها کام ً
ال پاک گردد .بهتر است سطح زیر کار قبل از بندکشی
مرطوب باشد.
اختالط :پودر بندکشی  G5را با حدود  25درصد وزن پودر با آب مخلوط
نموده و تا رسیدن به یک خمیر یکنواخت و همگن اختالط را ادامه دهید و با
رها کردن آن به مدت حدود  2تا  3دقیقه دوباره عمل اختالط را انجام دهید.
پس از اختالط تایلکس  G5با آب ،محصول آماده شده باید در کمتر از 30

دقیقه به وسیله کاردک پالستیکی مخصوص بندکشی استفاده شود .در زمان
بندکشی باید دمای سطح زیرکار حداقل  5و حداکثر  40درجه سانتیگراد باشد.
پس از اتمام کار سطح بندکشی شده را تا  24ساعت مرطوب نگه دارید.

توجه:

 جهت بندکشی بندهای افقی بین  3تا  12میلیمتر از حالت خمیری استفادهکنید و برای ضخامت کمتر از  3میلیمتر جهت پر کردن بهتر بندها ،توصیه
میشود از حالت روان پودر با مقدار آب بیشتر استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسههای  5 ،1و  20کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرایط انبارداری استاندارد قابل نگهداری میباشد.

• موارد ایمنی

پودر ویژه بندکشی تایلکس  G5داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با
آن توصيه ميشود از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد.
چنانچه اين محصول در چشم ريخته شد ،حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري
شستشو شود و به پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

ترمیم کنندههای سطحی بتن

®Softcoat

ترميم كننده سطحي

سافت کت يك محصول پودري بر پايه سيمان پرتلند بوده كه داراي استحكام
باال و با نفوذ پذیری کم و دوام طوالنی بوده و يك محصول بدون انقباض
ميباشد .محصول فوق جهت ترميم سطوح فرسوده و كرم خورده بتني و
سيماني قابل استفاده ميباشد.
این محصول با استاندارد  BS EN 12636مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

وزن مخصوص پودر

1/70 ± 0/02 gr/cm3

وزن مخصوص مالت آماده مصرف

2/20 ± 0/02 gr/cm3

یون کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 استحكام و چسبندگی باال غير انقباضي -دوام باال و نفوذ پذیری کم

• موارد كاربرد

 ترميم سطوح كرم خورده و تخريب شده بتني پر كردن خلل و فرج سطح بتن ترمیم تیر و بتونهای پیش تنیده یا مسلح شده به منظور محافظت از سازههای بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلرایدو سولفات

• روش استفاده

 به ازاي هر كيسه  25كيلويي سافت کت ،مقدار  3/5تا ( 4/5بسته به میزانروانی مورد نظر ) ليتر آب داخل يك مخزن مناسب ريخته و حين هم زدن
با ميكسر مناسب ،پودر فوق به آب اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت
يكنواختي ايجاد شود ادامه مييابد .پس از استراحت  3تا  5دقیقهای به مالت،
اختالط دوباره به مدت  3دقیقه ادامه یابد.
 سطح مورد نظر حداقل به ميزان  2تا  3سانتيمتر با وسيله مناسب خراشيدهشود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك
گردد .خراشيدن تا حد امكان بقدري زبر باشد تا مالت ترميمي فوق كام ً
ال با
اين سطح قفل گردد.
 -سطح آماده شده و تميز توسط محصول كپكوباند  121يا  MO40بسته به

نوع كار زير سازي شود .در صورتيكه سطح مورد نظر در محيط مرطوب ميباشد
از كپكوباند  MO40استفاده گردد .آماده سازي به اين شكل است كه كپكوباند
به نسبت  1به  5با آب رقيق شده و توسط قلم مو بر روي سطح مورد نظر ماليده
شود و به مدت  1الي  3ساعت زمان داده شود تا خشك گردد .بر روي اين سطح
يك اليه ديگر از محلول فوق پوشش داده ميگردد و اجازه داده ميشود تا حالت
چسبناک ایجاد گردد .در اين زمان مالت آماده شده بر روي سطح چسبناك
ماليده شده و يا ريخته ميشود و توسط ماله كشي سطح آن يكنواخت ميگردد.
 -براي مواردي كه عمق ترميم بيش از  3سانتيمتر ميباشد به مقدار الزم ماسه

(حداکثر تا  50درصد) ،متناسب با سطح بتني كه ترميم ميشود با اين محصول
مخلوط گردد .اندازه ماسهها بين  3تا  10ميليمتر بسته به سطح كار بوده و
كام ً
ال شسته شده و تميز باشد .در اين موارد براي زير سازي حتماً از كپكوباند
 MO40استفاده گردد.
عمل آوري :سطح آب بند شده ،پس از اتمام ماله كشي به مدت حدود  3الي
 4ساعت به گيرش برسد و پس از آن حداقل بايد به مدت  72ساعت به روش
مرطوب عمل آوري شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسه هاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.

• موارد ايمني

سافت کت داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

ترمیم کنندههای سطحی بتن

Softcoat® RP

ترمیم کننده سطحی ویژه (کاسماتیک)

 Softcoat RPيك محصول پودري حاوی پلیمرهای آببند و بر پايه سيمان
پرتلند بوده كه داراي استحكام باال بوده و يك محصول بدون انقباض ميباشد.
محصول فوق جهت ترميم سطوح فرسوده و كرم خورده بتني و سيماني قابل
استفاده ميباشد .همچنین این محصول به دلیل قوام و چسبندگی باال ،حالت
آرایشی (کاسماتیک) دارد .این محصول با استاندارد  BS EN 12636مطابقت
دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

وزن مخصوص پودر

1/70 ± 0/02 gr/cm3

وزن مخصوص مالت آماده مصرف

2/20 ± 0/02 gr/cm3

یون کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

میزان روانی مورد نظر ) ليتر آب داخل يك مخزن مناسب ريخته و حين هم
زدن با ميكسر مناسب ،پودر فوق به آب اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت
يكنواختي ايجاد شود ادامه مييابد .پس از استراحت  3تا  5دقیقه ای به مالت،
اختالط دوباره به مدت  3دقیقه ادامه یابد.
 سطح مورد نظر حداقل به ميزان  2تا  3سانتيمتر با وسيله مناسب خراشيدهشود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك
گردد .خراشيدن تا حد امكان بقدري زبر باشد تا مالت ترميمي فوق كام ً
ال با
اين سطح قفل گردد.
 براي موارديكه عمق ترميم بيش از  3سانتيمتر ميباشد به مقدار الزم ماسه،متناسب با عمق سطح بتني كه ترميم ميشود ( حداکثر تا  50درصد) با اين
محصول مخلوط گردد .اندازه ماسهها بين  3تا  10ميليمتر بسته به سطح كار
بوده و كام ً
ال شسته شده و تميز باشد.
عمل آوري :سطح ترمیم شده ،پس از اتمام ماله كشي به مدت حدود  3الي 4
ساعت به گيرش میرسد و پس از آن حداقل بايد به مدت  72ساعت به روش
مرطوب عمل آوري شود.

 استحكام و چسبندگی باال غير انقباضي دوام باال فاقد يون كلريد -آببند و نفوذ پذیری کم

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد

• مشخصات:

• موارد ايمني

در نسبت آب به پودر  18درصد
 مقاومت فشاری  28روزه مالت ( :)MPaبیشتر از 45 مقاومت خمشی  28روزه مالت ( :)MPaبیشتر از 7 مقاومت چسبندگی به بتن پایه ( :)Pull Off) (MPaبیشتر از 1/5 -عمق نفوذ آب در مالت ترمیمی تحت فشار :کمتر از  10میلیمتر

• موارد كاربرد

 ترميم سطوح كرم خورده و تخريب شده بتني پر كردن خلل و فرج سطح بتن ترمیم گوشهها که باید حالت آرایشی داشته باشد -زیرسازی سطوح برای اجرای آببندیهای سطحی

• روش استفاده

 -به ازاي هر كيسه  25كيلويي  ،Softcoat RPمقدار  4/5تا ( 5/5بسته به

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسه هاي  25كيلويي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

 Softcoat RPداراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود
از عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول
در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به
پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

ترمیم کنندههای سطحی بتن

Softcoat® AP

ترمیم کننده سطحی آببند دو جزئی

 Softcoat APمحصولی دو جزئی شامل پودر بر پایه سیمان پرتلند و رزین
آببند بوده كه داراي استحكام و آببندی باال بوده و يك محصول بدون
انقباض ميباشد .محصول فوق جهت ترميم سطوح فرسوده و كرم خورده بتني
و سيماني قابل استفاده ميباشد .این محصول با استاندارد BS EN 12636
مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
بخش پودری

پودر طوسی رنگ

بخش رزینی

مایع سفید رنگ

وزن مخصوص بخش پودری

1/70 ± 0/02 gr/cm3

وزن مخصوص بخش رزینی

1/02 ± 0/02 gr/cm3

وزن مخصوص مالت آماده مصرف

2/20 ± 0/02 gr/cm3

یونکلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 استحكام و چسبندگی باال غير انقباضي دوام باال -آببند و نفوذ پذیری کم

• موارد كاربرد

 ترميم سطوح كرم خورده و تخريب شده بتني در سازههای آبی پر كردن خلل و فرج سطح بتن -زیرسازی سطوح برای اجرای آببندیهای سطحی

• محدوده و روش مصرف

  4کیلوگرم رزین مایع داخل يك مخزن مناسب ريخته و حين هم زدن باميكسر مناسب ،پودر به آن اضافه شود و اختالط تا زماني كه مالت يكنواختي
ايجاد شود ادامه مييابد .پس از استراحت  3تا  5دقیقهای به مالت ،اختالط
دوباره به مدت  3دقیقه ادامه یابد.
 -سطح مورد نظر حداقل به ميزان  2تا  3سانتيمتر با وسيله مناسب خراشيده

شود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك
گردد .خراشيدن تا حد امكان بقدري زبر باشد تا مالت ترميمي فوق كام ً
ال با

اين سطح قفل گردد.
 براي موارديكه عمق ترميم بيش از  3سانتيمتر ميباشد به مقدار الزم ماسه،متناسب با عمق سطح بتني كه ترميم ميشود (حداکثر تا  50درصد) با اين
محصول مخلوط گردد .اندازه ماسهها بين  3تا  10ميليمتر بسته به سطح كار
بوده و كام ً
ال شسته شده و تميز باشد.
عمل آوري :سطح ترمیم شده ،پس از اتمام ماله كشي به مدت حدود  3الي 4
ساعت به گيرش میرسد و پس از آن حداقل بايد به مدت  72ساعت به روش
مرطوب عمل آوري شود.

• نحوه بسته بندي

 بخش پودر :کیسه  20کیلوگرمی -بخش رزینی مایع :گالن  4کیلوگرمی

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
میباشد.

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمیباشد ولی میتواند بر روی پوست
ایجاد حساسیت کند.

توجه:

 درصورت كيه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت 15دقيقه ،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

ترمیم کنندههای سطحی بتن

®Watercut

آنيگير نشتي سطوح بتني
واترکات يك محصول پودري بر پايه سيمان پرتلند و اصالح شده با مواد آببند
کننده و زودگیر کننده و زودسخت شونده میباشد كه با آب مخلوط شده و
جهت آببندي و رفع نشت درزها ،ترك ها و سوراخهاي سطوح سيماني و بتني
به كار ميرود .اين محصول داراي واكنش باالي سرعت هيدراتاسيون بوده و
سرعت گيرش آن در دمای  20درجه سانتیگراد حدود  1تا  3دقيقه ميباشد.
اين محصول با استاندارد  ASTM C928مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

یونکلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 گيرش اوليه بال مقاومت اولیه بسیار باال تك جزئي بوده و استفاده آن آسان است چسبندگي باال به سطوح سيماني فاقد تركهاي سطحي ناشي از انقباض گرمايي -فاقد عناصر سمی بوده و در تماس با آب آشامیدنی قابل کاربرد میباشد.

• موارد كاربرد

 نشتي گيري درزها و تركهاي بتني -آب بندی درزهای مقاطع بتنی

• روش استفاده

 آماده سازي سطح :درز مورد نظر تا حدي كه به سطح محكم برسد به روشمكانيكي شكافته شود .اين كار حتي االمكان طوري صورت گيرد كه ايجاد
شيب منفي در لبههاي درز كند كه مالت واتركات در آن قفل شود .سپس
آلودگيهاي سطحي به روشهاي مناسب پاك شده و نهايتاً با آب فشار باال
كام ً
ال شستشو داده شود.
 پودر واتركات و آب (با نسبت حدود  5به  1به طوری که یک خمیر سفت وبدون افت تشکیل شود) را در يك ظرف مناسب ریخته ،با دست يا ماله مخلوط
كرده و به سرعت آنرا يكنواخت ميكنيم .ميزان ماده آماده شده به مقداري باشد
كه قبل از گيرش ،به مصرف برسد ( .در مدت زمان کمتر از  20ثانیه مصرف
گردد ).با ماله يا دست ،مقادير مناسب مالت را بر روي درز آماده شده ماليده و
به خوبي فشرده ميكنيم تا كامل به آن سطح بچسبد .براي مقاطعي كه از درز
مورد نظر آبريزي وجود دارد بايد پس از قرار دادن مالت ،آنرا روي درز نگهداريم
تا به گيرش برسد .حد اقل ضخامت مالت بايد  2سانتيمتر باشد.

توجه:
 هوای گرم باعث زودگیرتر شدن و هوای سرد عامل کندگیر شدن مالتمیباشد.
 در هواي سـرد ،دماي آب مصرفي به  20درجه سـانتيگراد رسانده شود وسپس مالت آماده شود.
 در هواي گرم ،مواد در جاي سايه و خنك نگهداري شود و آب مصرفي تا 20درجه سانتيگراد خنك شود.

 مالت به جا مانده بر روي ابزارها ،قبل از گيرش با آب شستشو گردد .چنانچهاين محصول بر روي ابزار به گيرش برسد ،به روش مكانيكي بايد تميز شود.
 مالت سف شده را هرگز دوباره با اختالط آب اضافی اصالح نکنید و حجمیاز مالت را آماده کنید که در کمتر از  20ثانیه استفاده گردد.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در كيسههاي  5و  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• شرايط نگهداري

به مدت  6ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.

• موارد ايمني

واترکـات داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد و از تنفس آن جلوگيري
شود .چنانچه اين محصول در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز
جاري شستشو شود و به پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون
شسته شود و از كرمهاي نرم كننده براي ترميم پوست استفاده شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

®Resincoat

پوشش آب بند پلیمری دو جزئی سطوح سیمانی و بتنی

رزینکت يك محصول دو جزئي ميباشد كه يك جزء آن پودر سيماني اصالح
شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه و جزء ديگر يك رزين آكريليك
امولسيوني ميباشد .دو جزء محصول فوق به راحتي در محل اجرا با هم مخلوط
شده و مالت حاصل بر روي سطح مورد نظر ماليده ميشود .اين محصول
در برابر فشارهاي هيدروليكي مثبت آب تا ارتفاع آب باال مقاومت ميكند.
اين مقاومت وابسته به ضخامت نهايي محصول ميباشد و پيشنهاد ميشود
ضخامت پوشش ايجاد شده حداقل  2و حداکثر  4ميليمتر باشد .این محصول
با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی میباشد.

• محدوده و روش مصرف

ASTM C836 ،ASTM D412 ،ASTM D4541 ،BS EN 12390-8

 اختالط و اجرا :رزين مصرفي داخل مخزن مناسب اختالط ريخته شود وپودر را بتدريج به محلول فوق اضافه ميكنيم در حاليكه با يك همزن برقی
(دریل+پره) اختالط صورت ميپذيرد .عمر مصرف محصول حاضر در دماي
 20درجه سانتيگراد يك ساعت ميباشد و با افزايش دما از اين زمان كاسته
ميشود .ميزان محصول آماده شده متناسب با ميزان مصرف باشد و بيش از
اندازه آماده نگردد تا قبل از پايان محصول آماده شده ،عمر مصرف آن به اتمام
رسیده و سفت گردد .مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلممو بزرگ یک
دست به صورتی که ضخامت الیه بیشتر از  1میلی 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  1میلیمتر
نگردد .الیه نهایی باید حداقل  2و حداکثر  4میلیمتر ضخامت داشته باشد .به
ازای هر متر مربع 1 ،تا  2کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر
به مصرف میرسد.

 BS 1881-122و ASTM G154

• حالت فیزیکی و شیمیایی
بخش پودری

قابل ارائه در رنگهای مختلف

بخش رزینی

مایع سفید رنگ

دانسیته ( بعد از اختالط )

1/60 ± 0/05 gr/cm3

دانسیته بخش رزین

1/04 ± 0/02 gr/cm3

دانسیته بخش پودری

1/45 ± 0/05 gr/cm3

یونکلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 چسبندگي عالي بر روي سطوح صاف و زبر ايجاد آب بندي عالي ،رفع کامل نفوذپذیری و مقاوم در برابر نمکها مقاومت عالي در برابر نفوذ يون كلر و گاز CO2 غير سمي و مناسب برای مخازن آب آشامیدنی قابل استفاده به عنوان عملآورنده ميباشد مقام در برابر تابش نور خورشید ()UV سرعت باالی اجرا مقاومت کششی باال و توانایی ازدیاد طول و انعطاف باال ضد جلبک و خزه -عدم جلوگیری از تنفس بتن

• موارد كاربرد

 جهت آب بندی سقفهای بتنی ،مخازن آب ،استخرها ،آبنماها،تصفیهخانهها و سایر سازههای محافظ آب تحت فشار مثبت آب
 -ایزوالسیون و رفع نمزدگی سرویسها ،دیوارها و ....

 آماده سازي سطح :كل سطح مورد نظر از آلودگيهاي گرد و غبار ،روغن وديگر آلودگيها كام ً
ال پاك گردد .درزهای بین کف و دیوار باید ماهیچهکشی
شود و همچنین سطح زیرکار باید کام ً
ال مسطح باشد برای ترمیم سطح زیر
کار از محصول ترمیم کننده سطحی ( )Softcoatو چسب حجمی آب بند
( )Capcobond MO40شرکت کپکو استفاده شود .همچنین سطح زیرکار
قبل از اجرای رزینکت باید کام ً
ال با آب اشباع شود ولی هیچ آب اضافی در سطح
کار وجود نداشته باشد.

توجه:

 استفاده از اين ماده در دماي كمتر از  10درجه سانتيگراد توصيه نميشود. پس از خشک شدن در چند روز اول سطح مرطوب نگهداشته شود. درصورت نیاز به روانی بیشتر به میزان کمی حداکثر تا  2لیتر میتوان آببه مخلوط اضافه گردد.

• نحوه بسته بندي

 بخش پودر :کیسه  10کیلوگرمی -بخش رزینی مایع :گالن  4کیلوگرمی

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

®Resincoat
• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد
ولي میتواند بر روي پوست ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Resincoat® T11

پوشش آببند پلیمری ویژه

رزینکت  T11يك محصول دو جزئي ميباشد كه يك جزء آن پودر سيماني
اصالح شده با پودرهای معدنی و پلیمرهای ویژه و جزء ديگر يك رزين آكريليك
امولسيوني ميباشد .محصول فوق به راحتي در محل اجرا با نسبت برابر رزین
و پودر مخلوط شده و مالت حاصل بر روي سطح مورد نظر با قلممو بزرگ اجرا
ميگردد .اين محصول در برابر فشارهاي هيدروليكي مثبت آب تا ارتفاع آب
باال مقاومت ميكند .اين مقاومت وابسته به ضخامت نهايي محصول ميباشد
و پيشنهاد ميشود ضخامت پوشش ايجاد شده حداقل  2و حداکثر  4ميليمتر
باشد .این محصول با استانداردهای ذیل قابل ارزیابی میباشد:
BS 1881-122 ، BS EN 12390-8 ، ASTM C836 ، ASTM D412
 ASTM D4541و ASTM G154

• حالت فیزیکی و شیمیایی
بخش پودری

قابل ارائه در رنگهای مختلف

بخش رزینی

مایع سفید رنگ

دانسیته ( بعد از اختالط )

 1/50 ± 0/05گرم بر سانتی متر مکعب

یونکلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 چسبندگي عالي بر روي سطوح صاف و زبر ايجاد آب بندي عالي ،رفع کامل نفوذپذیری و مقاوم در برابر نمکها مقاومت عالي در برابر نفوذ يون كلر و گاز CO2 غير سمي و مناسب برای مخازن آب آشامیدنی قابل استفاده به عنوان عملآورنده ميباشد مقام در برابر تابش نور خورشید ()UV سرعت باالی اجرا مقاومت کششی باال و توانایی ازدیاد طول و انعطاف باال ضد جلبک و خزه -عدم جلوگیری از تنفس بتن

• موارد كاربرد

 جهت آببندی سقفهای بتنی ،مخازن آب ،استخرها ،آبنماها ،تصفیهخانههاو سایر سازههای محافظ آب و رطوبت تحت فشار مثبت
 -ایزوالسیون و رفع نمزدگی سرویسها ،دیوارها و ...

• میزان و روش مصرف

 -آماده سازي سطح :كل ســطح مورد نظر از آلودگـــيهاي گــرد و غـار،

روغن و ديگر آلودگيها كام ً
ال پاك گردد .درزهای بین کف و دیوار باید
ماهیچهکشی شود و همچنین سطح زیرکار باید کام ً
ال مسطح باشد برای
ترمیم سطح زیر کار از محصول ترمیمکننده سطحی و چسب حجمی آببند
( )Softcoat & Capcobond MO40شرکت کپکو استفاده شود .همچنین
سطح زیرکار قبل از اجرای رزینکت  T11باید کام ً
ال با آب اشباع شود ولی هیچ
آب اضافی در سطح کار وجود نداشته باشد.
 اختالط و اجرا :رزين مصرفي داخل مخزن مناسب اختالط ريخته شود وپودر را بتدريج به محلول فوق اضافه ميكنيم در حاليكه با يك همزن برقی
(دریل+پره) اختالط صورت ميپذيرد .عمر مصرف محصول حاضر در دماي 20
درجه سانتيگراد يك ساعت ميباشد و با افزايش دما از اين زمان كاسته ميشود.
ميزان محصول آماده شده متناسب با ميزان مصرف باشد و بيش از اندازه آماده
نگردد تا قبل از مصرف کامل محصول آماده شده ،عمر مصرف آن به اتمام
رسیده و سفت گردد .مواد مخلوط شده بهتر است به وسیله قلممو بزرگ یک
دست به صورتی که ضخامت الیه بیشتر از  1میلی 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  1میلیمتر
نگردد .الیه نهایی باید حداقل  2و حداکثر  4میلیمتر ضخامت داشته باشد .به
ازای هر متر مربع 1 ،تا  2کیلوگرم از محصول فوق جهت ضخامت دو میلیمتر
به مصرف میرسد.

توجه:

 استفاده از اين ماده در دماي كمتر از  10درجه سانتيگراد توصيه نميشود.پس از خشک شدن در چند روز اول مرطوب نگهداشته شود.
 از این محصول نباید در فشار منفی آب استفاده گردد. اگر نیاز به غلظت یا سفتی بیشتری نیاز است از قسمت رزینی به میزانکمتری استفاده گردد.
 هرگز مواد آماده شده که سفت شده را با آب رقیق نکنید و به میزان مصرفمواد را آماده کنید.

• نحوه بسته بندي

 بخش پودر :کیسه  10کیلوگرمی -بخش رزینی مایع :سطل  10کیلوگرمی

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Resincoat® T11
• موارد ايمني

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك برای سالمتی افراد نمیباشد ولي در
صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.

 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
 لباس آلوده حتماً بايد سریعاً با مواد شوينده شستشو شده و مجددا ً استفادهشود.
 در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

®Powdercoat

پودر نفوذگر و کریستال کننده آببند سطح بتن

این محصول يك آب بند كننده بتن از نوع خارجي( )Externalميباشد .اين
محصول مخلوطي از تركيبات معدني و سيماني بوده كه بر روي سطح بتن
نهايي اعمال ميشود و با نفوذ به داخل منافذ بتن ،با آهك آزاد بتن واكنش داده
و ايجاد كريستالهاي مقاوم در برابر آب مي كند .اين محصول در برابر فشارهاي
هيدروليكي مثبت و منفي آب مقاومت میكند.
این محصول با استانداردهای  BS EN 12390-8و  BS 1881-122قابل
ارزیابی میباشد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر طوسی رنگ

یونکلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

استفاده از دوغاب بر روي بتن قديمي :هر كيسه  25كيلويي محصول فوق را با
 8ليتر آب توسط يك ميكسر با دور پايين به شكل دوغاب يكنواخت در آوريد.
اختالط خيلي زياد طوالني نگردد و در صورتيكه مالت غلظت پيدا كرد با آب
آنرا رقيق نكنيد و با انجام اختالط مجدد آنرا روان كنيد .دوغاب فوق را با يك
قلم موي مناسب به آرامي روي سطح مورد نظر بماليد تا تمام منافذ و درزها
آغشته شود .پس از گيرش اليه اول ،قبل از خشك شدن اليه اوليه ،مجددا ً يك
دست ماله كشي با دوغاب فوق صورت پذيرد .چنانچه سطح مورد آب بندي،
داراي نشتي آب ميباشد ،ابتدا توسط محصول  watercutآنجا را آب بند كرده

و سپس از دوغاب فوق استفاده نماييد .برای سطوح با نفوذ باال میتوان این
محصول را در  1یا  2دست دیگر اجرا کرد ولی قبل از اجرای هر الیه باید الیه
قبلی خشک شده باشد.
 ميزان مصرف اين كاال جهت هر متر مربع  1تا  1/3كيلو گرم ميباشد.عمل آوري :سطح آب بند شده حداقل بايد به مدت  48ساعت مرطوب باشد.
بهتر است به روش آب پاشي به تعداد  4الي  5بار در روز به مدت  48ساعت
اين كار صورت پذيرد .بهتر است تا  7روز از تردد و بار گذاري بر روي اين سطوح
اجتناب گردد .همچنين به مدت  48ساعت از قرارگيري سطح تازه آب بند شده
در برابر باد شديد ،گرما و سرماي شديد هوا ،بارندگي و يخ زدگي ممانعت گردد.

 عمق نفوذ باال به داخل بتن و كاهش نفوذ پذيري و تراوايي بتن عدم جلوگیری از تنفس بتن قابلیت خود ترمیم شدگی ترک ها در تماس با آب مقاوم در برابر تهاجم انواع یونهای مخرب شیمیایی و امالح خورنده فاقد عناصر سمی بوده و استفاده آن در تماس با آب آشامیدنی بالمانع است -مقاوم در محیطهای اسیدی و قلیایی

محصول فوق در كيسههاي  25كيلوگرمي عرضه ميشود.

• موارد كاربرد

• شرايط نگهداري

 آببندی و رفع نم زدگی مخازن آب آشاميدني ،استخرها ،مخازن ،آب نماهاو سایر سازههای در تماس با آب در برابر فشار مثبت و منفی
 آببندی دیوارهای حائل و چاله آسانسور آببندی سقفهای بتنی - -رفع ترکهای سطحی بتن با ضخامت کم

• محدوده و روش مصرف

آماده سازی سطح :کل سطح مورد نظر از آلودگیها ،گردو غبار ،روغن و دیگر
آلودگیها کام ً
ال پاک شود.
پاشش پودر خشك بر روي بتن تازه :قبل از ماله كشي نهايي پودر فوق به
صورت دستي به ميزان  1/5كيلوگرم به ازاي هر متر مربع بر روي سطح پاشيده
شود .براي استفاده بهينه تا حد امكان پودر در نزديكي سطح بتن رها گردد تا
پودر در جاي مناسب پخش شود .بهتر است كه نيمي از مواد فوق در يك راستا
و نيم ديگر در جهت عمود بر آن ريخته شود و پس از آن ماله كشي انجام گردد.
 -ميزان مصرف اين كاال به اين روش  1/5كيلوگرم به ازاي هر مترمربع ميباشد.

• نحوه بسته بندي

به مدت  12ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري ميباشد.

• موارد ايمني

این محصول داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از
عينك ،دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد .چنانچه اين محصول در
چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك
مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Silcoat® W

محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه آب
سیلکت  Wیک افزودنی یک جزئی سیلیکونی ،فاقد خاصیت حاللیت و اشباع
کننده دافع آب میباشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح به داخل
لولههای مویین سطح مصالح نفوذ میکند و با از بین بردن جذب سطحی محل
اجرا آنها را در مقابل نفوذ آب،گازهای جوی ،خاک و گرد و غبار مقاوم میسازد.
سیلکت  Wمطابق با اســتاندارد  ASTM D5095 ،ASTM D6489و
 ASTM E154قابل بررسی میباشد.
• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع بی رنگ

جرم حجمي

1/02 ± 0/02 gr/cm3

ترکیبات آلی فرار ()VOC

صفر

• 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 نمیزند مقاوم در برابر تابش نور خورشید قابل شستشو خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگمصالح
 عمر مفید زیاد -محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر

• موارد كاربرد

 نفوذناپذیر کردن سطوح بتنی ،سنگی ،گچی ،آجری ،سفالهای بام ،سنگفرشها و ...
 حفاظت از نمای ساختمان -حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی

• محدوده و روش مصرف

سطح قبل از اجرا باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات ریز ،قسمتهای شل،
کثیفی ،کپک ،روغن و چربی باشد .این محصول با استفاده از اسپری ،غلتک و یا

قلم مو قابل اجرا میباشد .معموال یک الیه روکش سیلکت  Wجهت 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 میتواند با غوطهور کردن آن
المان به مدت  15الی 20ثانیه در استخر سیلکت  Wانجام گیرد .اگر دمای
سطح زیر  5درجه سانتیگراد یا باالتر از  40درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال
باران یا باد شدید در  8ساعت آینده باشد ،نباید اجرا شود .سطح بعد از بارندگی
و یا شستشو باید به مدت  72ساعت 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  2تا  4متر مربع برای سطوح خلل و فرج دار
مانند آجر سفالی ،بتن ،گچ ،سنگ فرش و سایر مصالح با جذب آب میباشد.
برای سطوح با جذب آب پایین مانند سنگ ،سرامیک و کاشی مقدار مصرف
معموال یک کیلوگرم برای پوشش  4تا  8متر مربع میباشد .میزان مصرف دقیق
با آزمایش روی سطح در محل پروژه تعیین میگردد .پس از اتمام کار سریعا
ابزارها با آب شستشو گردد.

توجه:

جهت بررسی عملکرد کامل محصول باید به سطح بین  1تا  3هفته زمان داد
تا کام ً
ال خشک شود.

• نحوه بسته بندي

این محصول در گالن  4 ،1و  20کیلوگرمی عرضه میگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداری
میباشد.

• موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمیباشد ولی میتواند بر روی پوست
ایجاد حساسیت کند.

توجه:

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Silcoat® S

محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه حالل
سیلکت  Sیک محصول یک جزئی بر پایه سیلیکون ،با بنیان حالل و اشباع
کننده دافع آب میباشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح به داخل
منافذ سطح مصالح نفوذ میکند و با از بین بردن جذب سطحی محل اجرا ،آنها
را در مقابل نفوذ آب ،گازهای جوی ،خاک و گرد و غبار مقاوم میسازد .این
محصول مطابق با استانداردهای ذیل قابل بررسی میباشد:
 ASTM D5095 ، ASTM D6489و ASTM E154

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع بی رنگ

جرم حجمي

0/8 ± 0/02 gr/cm3

قابلیت انحالل در آب

ندارد

• 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 مقاوم در برابر تابش نور خورشید (اشعه )UV خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگمصالح
 عمر مفید زیاد -محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر

• موارد كاربرد

 نفوذناپذیر کردن سطوح بتنی ،سنگی ،گچی ،آجری ،سفالهای بام ،سنگفرشها و ...
 حفاظت از نمای ساختمان -حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی

• میزان و روش مصرف

سطح قبل از اجرا باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات ریز ،قسمت های شل،
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  Sجهت 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  15الی 20
ثانیه در استخر سیلکت  Sانجام گیرد .اگر دمای سطح زیر  5درجه سانتیگراد

یا باالتر از  40درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در  12ساعت
آینده باشد ،نباید اجرا شود .سطح قبل از اجرا باید به مدت  72ساعت کامال
خشک باشدو سپس اجرا صورت پذیرد .مقدار مصرف معموال یک کیلوگرم برای
 2تا  4متر مربع برای سطوح خلل و فرج دار مانند آجر سفالی ،بتن ،گچ ،سنگ
فرش و سایر مصالح با جذب آب میباشد .برای سطوح با جذب آب پایین مانند
سنگ ،سرامیک و کاشی مقدار مصرف معموال یک کیلوگرم برای پوشش  4تا
 8متر مربع میباشد .میزان مصرف دقیق با آزمایش روی سطح در محل پروژه
تعیین میگردد .پس از اتمام کار سریعا ابزارها با آب شستشو گردد.

توجه:

جهت بررسی عملکرد کامل محصول باید به سطح بین  1تا  3هفته زمان داد
تا کام ً
ال خشک شود.

• نحوه بسته بندي

این محصول در قوطیهای فلزی  1و  3/5لیتری عرضه میگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك برای سالمتی افراد نمیباشد ولي در
صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود .همچنین این
محصول آتشگیر میباشد و از مسائلی که باعث ایجاد آتشسوزی میشود مانند
کشیدن سیگار ،جوشکاری و  ...پرهیز گردد.

توجه:

 درصورتیکه اين محصول داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينمحصول روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد سریعاً با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفادهشود.
 در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.
 محیط اجرا باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد و هرگونه جرقه ،جوشکاری،کشیدن سیگار و روشن نمودن شعله در محیط اجرا ممنوع میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Silcoat® CS590

الک تنفسی نما سیلیکون -آکریلیک
سیلکت  CS590یک محصول بر پایه ترکیبی سیلیکون و آکریلیک محلول
در آب میباشد .الك تنفسي نما  CS590بدون بو و حاللهای نفتی بوده
و دارای چسبندگی مناسبی به انواع سطوح ساختمانی میباشد که با ایجاد
یک الیه نازک و نفوذ در بستر ،عالوه بر براقيت نسبي و تنفس سطح ،موجب
خاصيت آبگريزي ،غبارگريزي و آببندی سطح ميشود .محصول فوق وابسته
به سطحی که باید پوشش دهد ،قابلیت رقیق شدن با آب را تا  50درصد وزن
محصول دارد.
این محصول مطابق با استاندارد  ASTM D5095، ASTM D6489و
 ASTM E154قابل بررسی میباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع شیری رنگ

جرم حجمي

 1/03 ±0/02گرم بر سانتی متر مکعب

• 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 مقاوم در برابر تابش نور خورشید (اشعه )UV خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگمصالح
 عمر مفید زیاد -محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر

• موارد كاربرد

 نفوذناپذیر کردن سطوح بتنی ،سنگی ،گچی ،آجری ،سفالهای بام ،سنگفرشها و ...
 حفاظت از نمای ساختمان -حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی

• میزان و روش مصرف

سطح قبل از اجرا باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات ریز ،قسمتهای شل،
کثیفی ،کپک ،روغن و چربی باشد ..این محصول با استفاده از اسپری ،غلتک

و یا قلم مو قابل اجرا بر روی سطوح مختلف میباشد .معموال یک الیه روکش
سیلکت  CS590جهت محافظت سطح کافی است و از تجمع مواد در سطح

مصالح جلوگیری شود .اگر دمای سطح زیر  5درجه سانتیگراد یا باالتر از 40
درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در  8ساعت آینده باشد،
نباید اجرا شود .سطح بعد از بارندگی و یا شستشو باید به مدت  72ساعت 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  250تا  350گرم میباشد.

• نحوه بسته بندي

این محصول در گالن  1و  4و  20کیلوگرمی عرضه میگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك برای سالمتی افراد نمیباشد ولي در
صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند .لذا در هنگام كار با اين
محصول از پوشش مناسب ،عينك و ماسك مناسب استفاده شود.

توجه:

 درصورتیکه اين محصول داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينمحصول روي بدن ريخته شود ،سريعاً پوست آلوده باید حداقل به مدت 15
دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
ً
 لباس آلوده حتماً بايد سریعاً با مواد شوينده شستشو شده و مجددا استفادهشود.
 در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشكمراجعه شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Bitucoat® EM12

پوشش امولسیون قیری پایه آب

بیتوکت  EM12یک محصول یک جزئی بر پایه مواد قیری و حاللهای آبی
که با چسبندگی و پوشش مناسب ،آببندی ایجاد میکند و میتواند به عنوان
ایجاد الیههای مانع تبخیر ،پوستههای نم گیر ،پوشش مخازن و لولههای آب
آشامیدنی ،حفاظت از سازههای بتنی زیر زمینی ،عملآوری بتن ضمن حفظ
آب و نیز محافظت از سطوح فلزی در برابر خوردگی مورد استفاده قرار میگیرد.
این محصول با استاندارد  BS3416 Type 1مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

مایع قهوهای  -مشکی

جرم حجمي

1/05 ± 0/03 gr/cm3

اشتعال پذیری

غیرقابل اشتعال

مقاومت حرارتی در دمای 80درجه
سانتیگراد

بدون شره و تاولزدگی

انعطافپذیری در دمای صفر درجه
سانتیگراد
مقاومت در برابر آب

بدون ترک
بدون تاولزدگی و
امولسیون شوندگی

• خواص و اثرات

میباشد .البته این مقدار با توجه به شرایط موجود و ناهمواری سطح ،میزان
مصرف قابل افزایش میباشد .سطح زیر کار میبایست تمیز و عاری از هرگونه
چربی و آلودگی و یا مناطق سست بوده و در صورت وجود نقاطی کرمو
و یا پریدگی در سطوح بتنی باید این مناطق را با ماده ترمیمکننده کپکو
( )Softcoatاصالح نمود و سپس این محصول را به وسیله قلممو و یا اسپری و
یا غلطک بر روی سطح موردنظر اعمال کنید .برای اجرای مرحله دوم (الیه دوم)
میبایست  8الی  12ساعت پس از اجرای مرحله اول صبر کرد تا سطح اعمال
شده الیه اول آمادگی الزم را جهت چسبندگی مناسب با الیه دوم بهدست 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  ۵تا  ۳۵درجه حداکثر  8الی  12ساعت و زمان بهرهبرداری کامل از سطح
حدود  24ساعت میباشد .این مدت با شرایط آب و هوایی منطقه متغیر است.

توجه:

 درصورت نیاز به اجرای پرایمر در زیر کار میتوان این محصول را به نسبتیک به یک با آب رقیق نمود و به عنوان پرایمر اجرا نمود.
 مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از یخزدگی محافظت گردند .اعمال برروی سطوح یخ زده امکان پذیر نمیباشد.
 وسایل و تجهیزات قبل از سخت شدن مواد ،با آب قابل تمیز کردن میباشدو در صورت سخت شدن از تینرهای مخصوص استفاده گردد.
 -این محصول در برابر فشار منفی آب مقاوم نمیباشد.

 تک جزیی است و با آب رقیق میگردد خشک شدن سریع قابل استفاده بر سطوح مرطوب بعد از مصرف و پس از تبخیر آب ،خشک شده و یک الیه قابل انعطافاالستیک از خود ایجاد مینماید
 پس از خشک شدن در برابر رطوبت مقاوم بوده و در آب حل نمیشود برخورداری از خاصیت حفظ و نگهداری فوقالعاده آب به منظور عملآوریمخلوط 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

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمیباشد ولی میتواند بر روی پوست
ایجاد حساسیت کند.

• موارد كاربرد

توجه:

 به عنوان عایق جهت آببندی دیوارها ،سقفها ،زیرزمینها ،تونلها،سردخانهها ،استخرها ،سرویسهای بهداشتی ،مخازن ،فونداسیونها ،سفالها
و محافظت در برابر نفوذ یون کلر
 -پوشش ضدزنگ و ضد رطوبت برای سازههای بتنی و فوالدی

• محدوده و روش مصرف

هر  1کیلوگرم از این محصول برای پوشش  1/5الی  3مترمربع قابل استفاده

• نحوه بسته بندي

این محصول در سطلهای حدود  20کیلوگرمی عرضه میگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداری
میباشد.

• موارد ایمنی

 درصورتيكه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني روي بدن ريخته شود ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Capflex® C

ماستیک پایه قیری سرد اجرا
• نحوه بسته بندي

کپفلکس  Cیک 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 میگردد.
این محصول با استانداردهای  ASTM C1330و  ASTM C1193مطابقت
دارد.

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
میباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• موارد ایمنی

حالت فیزیکی

خمیر سیاه رنگ

دانسیته

1/35 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 چسبندگی عالی به سطح بتن ،سیمان ،فلز و چوب دمای سرویس  -5تا  70درجه سانتیگراد مقاوم در برابر آب دریا و فشار آب و یون کلر مقاوم در برابر شرایط جوی بدون شره -آماده مصرف

• موارد كاربرد

 برای درزهای عمودی و افقی در مناطق سردسیر و گرمسیر درزبندی کانالهای آبرسانی و لولهها درزبندی پلها ،سقفها و آسفالت -درزهای بین ساختمانها و پشتبامها

• محدوده و روش مصرف

کلیه سطوح باید تمیز ،خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد.
برای تمیز کاری میتوان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود.
ماستیک را به وسیله کاردک یا ماله یا سایر ابزار تزریق مناسب در محل درز به
فرمی که کام ً
ال 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 درحمام آب گرم با دمای بین  60تا  80درجه سانتیگراد قرارداد تا حالت خمیری
ایجاد شود.

در سطلهای حدود  25کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي میتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني با بدن تماس پیدا کند ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

آببند کنندههای سطحی و ماستیکها

Capflex® H

ماستیک پایه قیری گرم اجرا

کپفلکس  Hیک درزگیر االستیک بر پایه بیتومن رابر است که تا حالت
سیالیت گرم شده و برای درزهای اجرایی و انبساطی افقی مصرف میشود .این
محصول با استاندارد  ASTM D1854مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

جامد االستیک سیاه رنگ

دانسیته

1/20 ± 0/05 gr/cm3

• خواص و اثرات

 چسبندگی عالی به سطح بتن ،سیمان ،فلز و چوب دمای سرویس  -25تا  70درجه سانتیگراد 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 كاربرد

 برای درزهای انبساطی و اجرایی افقی درزبندی کانالهای آبرسانی و لولهها درزبندی پلها ،سقفها و آسفالت -درزهای بین ساختمانها و پشتبامها

• محدوده و روش مصرف

کلیه سطوح باید تمیز ،خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد.
برای تمیز کاری میتوان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود.
ماستیک را تا دمای  160درجه سانتیگراد و به صورت حرارت غیر مستقیم
گرم نموده و پس از رسیدن به حالت سیال با روشهای ریزشی ،تزریق و ...
اجرا نمایید.

توجه:

 اجرای ماستیک باید در دمای باالی  5درجه سانتیگراد و در شرایط جویخشک انجام پذیرد
 -این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست.

• نحوه بسته بندي

در بسته های حدود  20کیلوگرمی عرضه میشود.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
میباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمیباشد ولي میتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند.

توجه:

 درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود ،حداقل به مدت  15دقيقه،با چشم آسيب ديده ،درون آب تميز پلك زده شود.
 تماس اين ماده با پوست ميتواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اينافزودني با بدن تماس پیدا کند ،با آب تميز شستشو دهيد.
 -لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

مصالح کفسازی

®Densicoat

سخت کننده سطحی مایع

دنسی كت ،يك ماده سخت كننده سطحي بتن ميباشد كه محلولي از نمكهاي
سيليكاتي در آب بوده كه در سطح بتن نفوذ كرده و با آهك آزاد موجود در
منافذ سطحي بتن واكنش داده و تراكم سطحي بتن را بطور موثري بهبود
ميدهد .واكنش حاصله عالوه بر افزايش استحكام سطح بتن ،مقاومت بتن را در
برابر مواد شيميايي و اسيد افزايش داده و تشكيل خاك روي سطح را نيز مانع
ميگردد .این محصول با استانداردهای  ASTM C156و ASTM C779
قابل ارزیابی میباشد.

• روش مصرف

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• مقدار ماده مصرفي بر اساس سطح مورد نظر محاسبه شده و با مقدار آب
مناسب در يك ميكسر ،كام ً
ال به صورت محلول در آيد.
• بسته به نوع بتن ،يك تا سه بار پوشش دهي بايد بر روي سطح صورت پذيرد.
• پوشش دهي توسط اسپري ،برس كشي و يا توسط دستمال كشي امكان
پذير ميباشد.
• از تجميع محلول فوق به صورت توده اي بر روي سطح جلوگيري شود و
سريعاً از روي سطح پاك شود.
• به مدت  6تا  12ساعت زمان داده شود تا سطح كار خشك گردد و دفعات
دوم و سوم پوشش دهي در صورت لزوم ،پس از خشك شدن دفعه اول باشد.
نفوذ دفعات بعدي با سرعت كمتري صورت ميگيرد و لذا قبل از پوشش دهي
براي مرتبه هاي بعدي سطح كار با آب تميز شسته شود.
نكته مهم :از تماس محصول فوق با سطوح فلزي و شيشهاي جلوگيري شود و
در صورت پاشش آن بر روي سطح ،با آب سريعاً پاك شود.

حالت فیزیکی

مایع غلیظ زرد رنگ

جرم حجمي

 1/45 ± 0/05 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 افزايش استحكام سطح بتن افزايش سختي بتن افزايش مقاومت بتن در برابر مواد شيميايي افزايش آب بندي بتن افزايش دوام بتن فاقد اثر منفي بر روي سطح بتن فاقد اثر آتشزايي -کمک کننده عملآوری بتن

• سطح مورد نظر قبل از پوشش دهي بايد كام ً
ال از گرد و غبار و هر گونه
آلودگي شيميايي و مواد روغني شسته و تميز گردد .در صورت استفاده از مواد
عمل آورنده ( )curing agentsبايد اين مواد از سطح زدوده گردند .چنانچه
درز يا تركي بر روي سطح ميباشد توسط ترميم كننده مناسب مثل سافت کت
پر شود .چنانچه آبي بر روي سطح جمع شده باشد بايد قبل از پوشش دهي
خشك گردد .براي رسيدن به كيفيت بهتر پيشنهاد ميشود كه عمر بتن حداقل
به  14روز رسيده باشد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  28كيلوگرمي عرضه ميگردد.

• موارد كاربرد

• شرايط نگهداري

 -انواع سازههاي بتني و سطوح سيماني

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• محدوده مصرف

ميزان مصرف اين محصول بسته به كيفيت بتن به شرح ذيل میباشد.
تعداد دفعات
پوشش دهي

نوع بتن

نسبت حجمي
آب  :دنسی كت

متراژ پوشش دهي
سطح به ازاي هر
ليتر

3

بتن با تخلخل و
استحكام متوسط

پوشش اول 1:4
پوشش دوم1:3 :
پوشش سوم1:2 :

 3-6متر مربع

2

بتن متراكم

پوشش اول 1:4
پوشش دوم1:3 :

 6-8متر مربع

1

سطوح با كيفيت
باالي بتني

1:5

 20-25متر مربع

• موارد ایمنی

محصول فوق قليايي بوده و ميتواند بر روي بدن ايجاد حساسيت نمايد .استفاده
از دستكش و عينك هنگام استفاده توصيه ميشود.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با آب و صابون شستشوصورت پذيرد و سپس با كرم مناسب پوست محافظت گردد.
ً
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعا بهپزشك مراجعه گردد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

مصالح کفسازی

®Topco

کفپوش صنعتی پایه سیمانی (بتن سخت دست پاش)
محصول کفپوش صنعتی تاپکو ( )Topcoبه 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) ،افزودنیهای
شیمیایی ،مسباره و سیمان پرتلند و در صورت نیاز رنگدانه (پیگمنت)
میباشد .این محصول با استاندارد  DIN 1100مطابقت دارد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی

پودر در رنگبندی مختلف (طوسی ،آبی  ،زرد ،سبز و
قرمز)

مقدار کلر

در محدوده استاندارد

• خواص و اثرات

 مقاومت سایشی باال مقاومت فشاری باال سختی باال اکسید نمیشود 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

• موارد كاربرد

تاپکو یک پودر خشک آماده مصرف جهت افزایش مقاومت سایشی و فشاری
سطوح بتنی میباشد .جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت صنایع کشور این
محصول در سه رده مقاومت سایشی ( )Topco 3 , 4 & 5آماده و بسته

بندی شده که ایدهآل برای همه سطوح صنعتی با ترافیک سبک و سنگین
میباشد مانند:
 پارکینگهای طبقاتی -نیروگاهها

 صنایع نفت و گاز و پتروشیمی صنایع خودرویی صنایع غذایی صنایع دارویی و بهداشتی ایستگاههای مترو فرودگاهها و هتلها و مجتمعهای تجاری انبارها و باراندازها صنایع چاپ و بستهبندی صنایع نظامی -انواع کارخانجات و ...

• محدوده و روش مصرف

• مشخصات فنی

براساس استاندارد :DIN 1100
مشخصه

نتایج

مقاومت فشاری ()kg/cm2
( 28روزه)

( 700تاپکو )5
( 700تاپکو )4
( 700تاپکو )3

مقاومت سایش ()cm3/50cm2
( 28روزه)

< ( 5تاپکو )5
< ( 4تاپکو )4
< ( 3تاپکو )3

سختی سنگدانهها
()Mohs scale

( 7تاپکو )5
( 8تاپکو )4
( 9تاپکو )3

میزان مصرف تاپکو  4الی  5کیلوگرم در هر مترمربع میباشد .توصیه میشود
که سطح موردنظر به بخشهایی از سطح معلوم خطکشی 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 نمناک است اجرا شود .برای کفهای بزرگ الزم
است تا به صورت تدریجی در کنار تیم بتنریزی کار شود تا استفاده از مواد را
در زمان مناسب تضمین کند.
تاپکو در دو مرحله بکار میرود:
 )1در مرحله اول  3کیلوگرم بر مترمربع روی سطح بتن پاشیده میشود .وقتی
مصالح بکاررفته اولیه به وسیله جذب رطوبت از بتن پایه تیره میشوند ،این
الیه اولیه میتواند مالهکشی خودکار (ماله پروانهای) شود .مالهکشی چوبی و یا
در کف سطحهای بزرگ ،ماله کش خودکار قوی ( )power floatممکن است
مورد استفاده قرار گیرد.
 )2مرحله دوم پس از ماله کشی مرحله اول آغاز شود 2 ،کیلوگرم بر مترمربع
باقیمانده از هاردفلور به طور یکپارچه روی سطح در زاویه قائم به مرحله اول
پاشیده شود .وقتی رطوبت جذب شد ،سطح میتواند مانند روش قبل مالهکشی
شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

مصالح کفسازی

®Topco
به پایان رساندن نهایی سطح موردنظر وقتی سطح به سخت شدگی مناسب
برسد با استفاده از تیغه یک مالهکش اتوماتیک قوی میتواند انجام شود.
روش اجرای لبهها:
جایی که لبهها برای تحمل فرسایش قوی یا ضربه مناسب هستند ،مطلوب است
تا به این مناطق بهوسیله یکی از روشهای پیش رو یک حفاظت اضافی اعمال
شود تا به طور کامل یک سطح بهبود یافته را آماده کنیم:
 )1فورا ً بعد از ترار کردن بتن تازه ریخته شده ،تاپکو باید بوسیله دست به
تناسب  5کیلوگرم بر متر مربع در نوار با پهنای  100میلیمتر در طول انحنای
گوشهها پاشیده شود و مالهکشی دستی سطح انجام گردد.
 )2فورا ً بعد از تراز کردن بتن تازه ریخته شده ،یک برش به عمق  10میلیمتر از
بتن در کنارههای 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 میباشد 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 فورا بعد از استفاده و قبل از اینکه مصالح سفت
شوند شسته شوند.
عملآوری:
تاپکو باید به طور یکپارچه عملآوری شود تا یک سطح متراکم و بدون خلل
و فرج که دارای پوششی سخت و مقاومت سایشی باالست را فرآهم کند.
عملآوری یکپارچه تضمین میکند که بر مشکالت معمول برای روکارهای
نازک مانند تابیدگی ،جمعشدگی و ترک خوردگی به طور کامل غلبه شود.
این کار با پوششهای پلیاتیلن و یا با مواد و عملآورندههای شیمیایی توصیه
میشود.
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 آبانداختگی کار پودر پاشی آغاز شود. استفاده از هر آب اضافی در عملیات مالهکشی ،کیفیت نهایی را کاهشمیدهد.
 برای سطوح رنگی دقت بیشتر در اجرا الزم است. -در محیطهای خاص مهاجم ،جایی که مقاومت سایشی با رده باالتر نیاز

است نباید استفاده شود .در این شرایط باید از محصول تاپکو  3این شرکت
استفاده شود.

 از تاپکو در سطوح در تماس با اسیدها و نمکهای آنها یا سایر مصالح کهباعث حمله سریع یا زوال بتن حاوی سیمان پرتلند میشوند نباید استفاده شود.
 نباید روی بتن حاوی کلسیم کلرید یا بتن دارای درصد هوای بیشتر از 3درصد است ،استفاده شود.

• نحوه بسته بندي

محصول فوق در کیسههای  25کیلوگرمی عرضه میشود و هر کیسه حدود 5
مترمربع را پوشش میدهد.

• شرايط نگهداري

در بستهبندی اولیه در بسته و دور از رطوبت ،يخبندان و تابش طوالني نور
خورشيد به مدت  12ماه 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 میشود از پوشش مناسب ،عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
چنانچه اين محصول در چشم ريخته شود حداقل  15دقيقه با آب تميز جاري
شستشو شود و به پزشك مراجعه گردد .پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.
همچنین این محصول از لحاظ آتشگیری بیخطر میباشد.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

الیاف بتن

Fibercap® 12
الیاف پلی پروپیلن

فایبرکپ  ،12الیاف پلی پروپلین است که به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل
جمع شدگی و ترک خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن به کار میرود .اين
محصول با استانداردهاي  ASTM C1116مطابقت دارد.

 نماهای بتنی بتنهای حاوی میکروسیلیس -ترمیم لکهها و اجرای تیغههای نازک

• مشخصات فنی

• محدوده و روش مصرف

چگالی

gr/cm 3

0/91

دمای ذوب

درجه سانتیگراد

165

ازدیاد طول

%

≥ 80

استحکام کششی

MPa

≤ 345

مدول االستیسیته

GPa

≤ 3/5

طول الیاف

mm

12

قطر الیاف

Microns

35

ظرافت

Denier

8

• خواص و اثرات

 کاهش ترک خوردگی بتن کاهش آب انداختگی بتن افزایش مقاومت بتن در برابر بارهای ضربهای افزایش مقاومت بتن در برابر آتشسوزی 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 كاربرد

 قطعات بتنی پیش ساخته و جداول کف سازی پیادهرو ،خیابان ،کف انبارها و سولههای صنعتی پی دیوار سازههای زیرزمینی سیلوهای بتنی سقفهای کامپوزیت راهها و عرشه پلها لولههای سیمانی -سازههای نگهدارنده آب و بتنریزی سازههای ساحلی

 600الی  900گرم در هر متر مکعب بتن

توجه:

 در صورت مصرف الیاف فایبرکپ  ،12با مقادیری بیشتر از حدود داده شده درجدول باال ،ضمن کاهش کارایی بتن ،میزان چسبندگی مخلوط افزایش مییابد.
 -استفاده از روان کننده مناسب در کنار این محصول توصیه میگردد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در کیسههای  5و  20کیلوگرمی عرضه ميگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  5سال قابل نگهداري
ميباشد.

• موارد ایمنی

اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نميباشد ولي ميتواند بر روي پوست
ايجاد حساسيت كند .براي كار با آن از دستكش و عينك مناسب استفاده شود.

مواد شیمیایی صنعت ساختمان

تمیزکنندههای مصالح ساختمانی و ابزارآالت

®Betonyse

تمیزکننده سطوح و قالب از آلودگي بتني

بتونيز مادهاي است اسيدي كه به منظور تميزكاري سطوح قالب فلزي بتن و
ديگر سطوح از بتنهاي به جا مانده مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين محصول
مواد ضد خوردگي به منظور محافظت سطح از خوردگي استفاده ميگردد.

• شرايط نگهداري

محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت  12ماه قابل نگهداري
ميباشد.

• حالت فیزیکی و شیمیایی

• موارد ایمنی

حالت فیزیکی

مایع سبز رنگ

جرم حجمي

 1/06 ± 0/01 gr/cm3در  20درجه سانتیگراد

• خواص و اثرات

 واكنش پذيري با بتن پايين بودن بوي اسيد افزايش عمر قالبهاي بتن به حداقل رساندن زمان تميز سازي و آماده سازي مجدد قالبهاي استفادهشده
 -مانع از خوردگي قالبهاي فلزي ميگردد.

• موارد كاربرد

 انواع قالبهاي بتني انواع سطوح  ،ابزار و ماشینآالت آلوده شده با بتن سخت شده -شستشوي سطحي بتن جهت آماده سازي براي عمليات رنگ آميزي

• محدوده و روش مصرف

ابتدا به روش سعي و خطا واكنش پذيري بتونيز را با سطح مورد نظر سنجيده
و به ميزان الزم با آب آن را رقيق ميكنيم .واكنش پذيري با كمترين غلظت
ممكن بايد حاصل شود .اين كار در حد محدود صورت ميگيرد و بر اساس نتايج
حاصله ،مقدار بتونيز مورد نياز براي كل سطح محاسبه شده و در صورت نياز
با آب مخلوط ميگردد .سطح مورد نظر توسط اسفنج با محلول بتونيز شستشو
ميشود كه با واكنش همراه ميباشد .پس از پايان واكنش سريعاً با آب تميز
سطح مورد نظر شستشو گردد .براي سطوحي كه شديدا ً آلوده ميباشند ،بايد
عالوه بر شستشو ،به روش مكانيكي سطح مورد نظر تميز گردد.

• نحوه بسته بندي

اين محصول در گالن  20ليتري و بشكه  210ليتري عرضه ميگردد.

 -1محصول فوق اسيدي بوده و بر پوست ،چشم و لباس اثر منفي دارد.
 -2بتونيز ميتواند بر سطح فلزات خوردگي ايجاد كند و لذا بايد آثار به جا مانده
از آن سريعاً شستشو گردد.

توجه:

 درصورتيكه اين ماده با پوست تماس حاصل كرد با كرم مخصوص آن سطحرا پاك كرده تا اثري از رزين روي پوست نماند و سپس با آب و صابون شستشو
صورت پذيرد.
 چنانچه اين ماده در چشم پاشيده شود با آب تميز شستشو شده و سريعاً بهپزشك مراجعه گردد.
 در صورتيكه اين ماده بر روي لباس ريخت سريعاً لباس با مواد شوينده شستهشود.

نوارهای آببندی
واتراستاپهای پی وی سی P.V.C Waterstop® ......................................................
واتراستاپهای بنتونیتی Bentoseal® ..................................................................................
واتراستاپهای هیدروفیلی Hydroseal® ............................................................................
واتراستاپهای الستیکی Petroseal® ...................................................................................
نوارهای گسکت Gasket® ................................................................................................................
ورقهای ژئوممبران Geoseal® ...................................................................................................
ژئوتکستایلها Geofix® ........................................................................................................................

نوارهای آببندی

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

®P.V.C Waterstop
واتراستاپهای تولیدی شرکت کپکو از جنس پی وی سی قابل انعطاف با کیفیت بسیار باال است که برای آببندی درزهای اجرایی و انبساطی سازههای بتنی به کار
میرود و در اندازههای مختلف در دسترس است .این محصول جهت ارائه مشخصات انعطافپذیری باال و دوام دراز مدت فرموله و تولید میگردد.
شرکت کپکو برای اولین بار در ایران استانداردهای واتراستاپ را در دو بخش  ISIRI 13277-1و  ISIRI 13277-2تدوین و تنظیم نموده است .طراحی تمام ابعاد،
شیارها و حفرهها در واتراستاپهای تولیدی شرکت کپکو بر اساس بخش اول و الزامات فنی دیگر مانند ازدیاد طول در زمان گسیختگی (االنگیشن) طبق بخش دوم
کنترل میگردد.

مشخصات ظاهری و فنی
ویژگیهای عمومی

بدون حباب ،ترک یا انقباض

ویژگی های ظاهری

مطابق استاندارد ملی ایران ( 13277-1در ادامه توضیح داده شده است)

سختی ()Shore A

67±5

مقاومت کششی ()MPa

≤ 10

ازدیاد طول در حداكثر بارگذاري ()%

≤ %300

مقاومت پارگي ()N/mm

≤ 12

اثر سرما :ازدياد طول در  -20درجه سانتیگراد ()%

≤ 200

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

موارد کاربرد
واتراستاپهای پی وی سی به طور کلی برای آببندی درزهای اجرایی و
انبساطی سازههای درتماس با آب یا نگهدارنده آب بکار میروند:
 مخازن آب ،برجهای آب و مخازن فاضالب استخرهای آب سدها ،کالورتها ،کانالها و سرریزها دیوارهای جدا کننده ( )Bund wallsاطراف مخازن نگهدارنده سیاالت پارکینگهای زیرزمینی تونل و زیرگذرها -دیوارهای حائل و نگهدارنده

 دالهای بام سایر سازههای در تماس با آب که دارای درز اجرایی و انبساطیمزایا
 طیف وسیعی از عرض و ضخامت با توجه به شرایط ساخت و ساز مطابق با استانداردهای بینالمللی و داخلی فراهم بودن تجهیزات جوش در محل پروژه فراهم بودن گیره برای راحتی نصب در محل مورد نظر -طول رولهای بلند برای به حداقل رساندن درز جوش ()welding joints

• نحوهی قرارگیری واتراستاپهای پی وی سی مختلف در سازه

واتراستاپ انتهایی

واتراستاپ داخلی برای
درز انبساطی

واتراستاپ داخلی برای درز اجرایی

واتراستاپ خارجی برای درز اجرایی

واتراستاپ خارجی برای درز انبساطی

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

انتخاب واتراستاپ بر اساس نوع درز

انتخاب واتراستاپ بر اساس نوع درز

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
مشخصات ظاهری استاندارد واتراستاپهای پی وی سی بر اساس 13277-1

  ISIRI

شکل  :1مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع   D

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع  Dبرحسب میلیمتر
حفره
3

25

3/5

30

4

35

4/5

45

شرح نمادهای شکل 1

دندانههای مهاری
10
11

ضخامت

15

20

2/5
3
3/5

18

پهنا

4/5

4
5
6

62/5
75
100

70

190

80

240

100
150

320
500

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
شکل  :2مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع A

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع  Aبرحسب میلیمتر
دندانههای مهاری

ضخامت

15

11

18

پهنا

2/5

3/5

62/5

80

240

3

4/5

75

100

320

3/5

6

100

150

500

شرح نمادهای شکل 2

شکل  :3مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع DA

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع  DAبرحسب میلیمتر
حفره

4

20

دندانههای مهاری

20

11
6

4

4

16

20

21

25

21

25

ضخامت
4
45

6
8

4

پهنا
90

240

100

320

120

500

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
شرح نمادهای شکل 3

شکل  :4مقطع عرضی نوارهای واتراستاپ نوع AA

حداقل ابعاد نوارهای واتراستاپ نوع  AAبرحسب میلیمتر
دندانههای مهاری

11
6

شرح نمادهای شکل 3

4

4

پهنا

ضخامت

16

20

21

25

21

25

4
45

6
8

4

90

240

100

320

120

500

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

نحوهی انتخاب واتراستاپ بر اساس فشار آب
بر اساس استاندارد  EM1110-2-2102مربوط به مهندسین ارتش ایاالت متحده ( ،) US Corps of Engineersضخامت واتراستاپ بر اساس نمودار ذیل
بدست میآید.

برای مثال می توان هر دو نوع واتراستاپ با عرض  12/5سانتی متر  -ضخامت  8میلی متر و عرض  25سانتی متر -ضخامت  4میلی متر را برای ارتفاع آب  33متر
استفاده کرد.

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

واتراستاپهای پی وی سی کپکو

Expansion joint waterstops, internal

Construction joint waterstops, internal

Model

Thickness (mm)

Head of Water (m)

Model

Thickness (mm)

Head of Water (m)

Waterseal D150

2.5

8

Waterseal A150

2.5

7.6

Waterseal D170

2.5

10

Waterseal A170

2.5

10

Waterseal D190

2.5

16

Waterseal A190

2.5

16

Waterseal D240

4

23

Waterseal A240

3.5

23

Waterseal D300

5

50

Waterseal A300

4

45

Waterseal D300

8

60

Waterseal A320

4.5

50

Waterseal D320

5

55

Waterseal D400

8

70

Expansion joint waterstops, external

Construction joint waterstops, external

Model

Thickness (mm)

Head of Water (m)

Model

Thickness (mm)

Head of Water (m)

Waterseal DA 240

4

23

Waterseal AA 240

4

23

Waterseal DA 300

4

60

Waterseal AA 300

4

50

Waterseal DA 500

4

80

Waterseal AA 500

4

80

طبق سفارش مشتری

 در اندازه های مختلف دیگر قابل،واتراستاپ ها عالوه بر اندازه های مذکور
.میباشند

نکات مربوط به انتخاب واتراستاپ

 نوار واتراستاپ دندانه دار (آجدار) با حفره مرکزی مدفون در بتن برای:D نوع
درزهای انبساطی
 نوار واتراستاپ دندانه دار مدفون در بتن برای درزهای اجرایی:A نوع
 نوار واتراستاپ تخت با حفره مرکزی برای درزهای انبساطی:DA نوع
 نوار واتراستاپ تخت برای درزهای اجرایی:AA نوع

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی

راهنمای حمل و نقل واتراستاپ

راهنمای نصب و تعمیر واتراستاپ

نگهداری صحیح

تمیزی و سالم بودن

تخلیه واتراستاپ در کارگاه باید با دقت صورت پذیرد و بالفاصله شکل و
ابعاد واتراستاپها از نظر کامل بودن و یکپارچگی بازرسی شود .قبل از نصب،
واتراستاپها باید در یک مکان محافظت شده و بر روی پالت ،نگهداری شده و
از آلودگی یا آسیب محافظت شوند.

در صورتی که واتراستاپ دچار تغییر شکل یا آسیبی شده است که کارایی آن
را مختل می کند ،نباید نصب شود .قبل از نصب واتراستاپها باید مطمئن شد
که اعوجاج و چین و چروک و شکستگی نداشته باشد .تغییر شکلی که در طول
حمل و نقل و یا انبار کردن در واتراستاپ خارجی ایجاد میشود ،باید با کشش
و عملیات حرارتی بر روی یک سطح صاف و هموار اصالح شود.
واتراستاپ تنها میتواند در شرایطی که دمای هوا بیش از  ±0درجه سانتی
گراد است نصب شود.

نگهداری در تابستان

واتراستاپها به خصوص در فصل تابستان باید از نورمستقیم خورشید ،بوسیله
پوشاندن محافظت شوند .هنگامی که درجه حرارت محیط بیرون باالست،
واتراستاپها باید به صورت پوشیده شده ،به محل نصب حمل شوند و بدون
اعمال تنش ،از پوشش خارج شده و نصب شوند.

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.

نگهداری در زمستان

درصورت امکان واتراستاپها 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.

عرض و پوشش بتن روی واتراستاپ

برای عملکرد مناسب واتراستاپ باید ضخامت مقطع بتنی ( ،)dحداقل برابر با
عرض واتراستاپ ( )aباشد.
عمق جایگذاری ( ≤ )Embedment Depthپوشش واتراستاپ ()Cover

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
پوشش بتنی روی آرماتور

حداقل پوشش بتنی  20میلیمتر باید تامین شود.

تثبیت واتراستاپهای خارجی

واتراستاپهای خارجی که بر روی دیوارهها نصب میشوند ،باید در لبهها به
قالب میخ شوند 2/3 .طول میخ باید بیرون

از قالب باشد و بازاویه  45درجه کج شوند.

اگر خطر وارد شدن ضربه ناگهانی در محل
ریبهای فوقانی واتراستاپ در اثر بتن
ریزی وجود دارد ،ریب فوقانی واتراستاپ

باید در فواصل  25سانتی متری بوسیله
گیره واتراستاپ به میلگرد اطراف بسته
شود.

تثبیت واتراستاپ داخلی

واتراستاپهای داخلی به وسیله گیره واتراستاپ و سیم به آرماتورهای اطراف
متصل شده و ثابت میشوند .فواصل حداکثر گیرههای واتراستاپ 25 ،سانتی
متر میباشد.

جایگذاری افقی واتراستاپ در دالها

برای جلوگیری از کرمو شدن بتن و ایجاد حفره در بتن ،واتراستاپهای داخلی
در پیها و دالها باید به شکل  Vمانند با زاویه بیشتر از  15درجه نصب شوند.

فواصل محل جوش در خود واتراستاپ

فاصله بین دو جوش متوالی نوار واتراستاپ نباید از  0/5متر کمتر باشد .ضمنا"
سر انتهایی واتراستاپ آزاد نباید کمتر از  1متر 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 واتراستاپها باید از هرگونه آسیب در امان باشند.

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
شعاع خم واتراستاپ ()r

زمانی که تغییر جهت عمود بر سطح
 waterstopوجود دارد ،واتراستاپ
باید حداقل شعاع خم تغییر جهت دهد.

بتن ریزی بدون ایجاد حفرات و کرمو شدگی بتن

واتراستاپها باید به طور کامل با بتن محصور شوند و نباید در بتن هیچ گونه
حفرهای 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

استفاده از واتراستاپهای خارجی

واتراستاپ خارجی باید همیشه در سمت در تماس با آب نصب شود .همچنین
این واتراستاپها نباید در وجه باالیی
قطعات افقی به دلیل ایجاد هوا
و حفره قرار گیرند .همچنین این
نوع واتراستاپ باید در برابر عوامل
مکانیکی خارجی مانند خاک ،ماسه
(که حاوی سنگدانههای تیز گوشه
برنده نیستند) باشد.

ویبراتور نباید هرگز با واتراستاپ یا گیرههای واتراستاپ تماس پیدا کند ( فاصله
حداقل  10سانتی متر رعایت شود) .توصیه میشود تا بتن اطراف واتراستاپهای
خارجی بوسیله ویبراتورهای خارجی متراکم شود.

مالحظات هنگام بتن ریزی

حفاظت

جایگذاری واتراستاپهای خارجی

ضربه زدن به قالب

واتراستاپها نباید در معرض آلودگی و یخ زدگی باشند .درصورت لزوم باید
قبل از بتن ریزی تمیز شوند ( حذف هرگونه باقی مانده عملیات کارگاهی
مانند خاک اره ،ماسه ،پس مانده بتن ،روغن ،گریس ،برف و یخ و غیره) .این
کار مخصوصا" برای واتراستاپهای خارجی که در کف سازه نصب میشوند
ضروری است.

در صورت نیاز به ضربه زدن به اطراف واتراستاپهای خارجی ،دقت بسیاری به
عمل آید تا واتراستاپهای خارجی در هنگام ضربه زدن به قالبها شل نشوند.
در صورت نیاز قالبهای این نواحی دیرتر باز شوند.

نوارهای آببندی

واتراستاپهای پی وی سی
حفاظت واتراستاپهای اکسپوز در کارگاه

واتراستاپها باید تا قبل از قرارگیری کامل در بتن ،از هرگونه آسیب محافظت شوند .مثالهایی از روشهای محافظت:
• برای واتراستاپهایی که در دیوار قرار میگیرند :واتراستاپ باید به صورت رول جمع شده و تا مرحله بعد به صورت جمع شده معلق نگهداری شود.
• برای واتراستاپهایی که در معرض ترافیک قرار دارند :به طور کامل با ماسه پوشیده شوند.
• برای واتراستاپهایی که مدتی به حالت انتظار و اکسپوز قرار میگیرند:
برای حفاظت کامل به طور کامل پوشیده شوند.

دستگاههای جوش و تجهیزات نصب واتراستاپ پی وی سی و نحوه جوش آنها
دستگاه جوشهوای داغ
نحوه جوش با دستگاه
جوش هوای داغ

صفحه تفلون جوشهوای داغ

دستگاه جوش تبری

نحوه جوش با دستگاه
جوش تبری

گیره واتراستاپ

صفحات پر کننده درزها

نوارهای آببندی

واتراستاپهای بنتونیتی

®Bentoseal
• خواص و اثرات

 – 1شکل پذیری زیاد و نصب آسان
 – 2بدون نیاز به اورلپ کردن یا جوشکاری در زمان نصب
 – 3ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد گسیختگی
 – 4سمی نمیباشد
 – 5امکان اجرا بر روی سطح بتنی نا صاف ( درزهای سرد احتمالی )
 – 6دارای قابلیت تراکم پذیری و شکل پذیری
 – 7مقاومت در مقابل نم ،رطوبت و خشک شدن مداوم
 – 8عملکرد دائمی و بدون نقص
 – 9امکان تاخیر بیشتر در سیستم متورم سازی
 – 10آب بندی درزهای سرد ستونها برای محافظت آرماتورها

• موارد کاربرد

 -1آب بندی درزهای اجرایی سطوح افقی و عمودی
 -2آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی
 -3آب بندی دور لولهها و جایگزینی فلنجهای آب بند
 -4نفوذناپذیر سازی درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی در انواع سازههای
آبی و سدها

• نحوه اجراء

پیش از اجراء تمامی سطوح زیرکار میبایست 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 میشود از چسب مخصوص واتراستاپ بنتونیتی برای اتصال بتن و نوار آب بند استفاده گردد .برای اطمینان بیشتر میتوان 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:

 -1مقطعی که بنتوسیل در آن کارگذاری شده تا پیش از بتن ریزی نباید در آب غوطهور شود.
 -2اجرای حداقل  50-75میلیمتر پوشش یا کاور بتنی بر روی بنتوسیل الزامی میباشد.
 -3بهتر است در زمان نصب و قرار گیری بنتوسیل کل مقطع خشک باشد.

محل مهار

درزهای کف

درزهای دیوار

نوارهای آببندی

واتراستاپهای بنتونیتی

®Bentoseal
• شرایط نگهداری

در محل خشک و خنک ،دور از تابش مستقیم
نور خورشید.

هیدرواستاتیک افزایش مییابد ،ورقههای کوچک فشردگی بیشتری یافته و
تشکیل درزگیر محکمتری را میدهد بدین ترتیب یک آب بند دائمی در مقابل
فشار سیال حاصل میگردد.

• مدت نگهداری

• سالمت و ایمنی

این ماده هیچ گونه اثرات سمی در طول مدت استفاده ایجاد نمیکند.

 1سال در بسته بندی اولیه

• عملکرد فنی

بنتونیت موجود در بنتوسیل شامل ورقههای متعددی حاوی ذرههای باردار
میباشد که در تماس با آب متورم شده و مانع عبور آب یا سایر مواد از درز
مورد کاربرد میشوند .بین این ورقهها بارهای مثبت و منفی وجود دارد و هنگام
بروز نشت ،مولکولهای آب به بارهای مثبت و منفی حمله نموده و خود را بین
آنها قرار داده و باعث تورم واتراستاپ بنتونیتی میگردد.
بنتونیتهای هیدراته شده از نفوذ آب جلوگیری میکند و هرچه فشار

توجه

آزمون بنتوسیل با روش غرق نمودن قطعهای از این نوار در آب مردود میباشد.

چرا که در این روش بخش محصور کننده وجود ندارد و این نوار با امکان جذب
تمامی آب درون ظرف مضمحل میگردد .اما در بتن ،واتراستاپ محصور بوده و
صرفاً با جذب آب و ایجاد مقادیر محدودی انبساط کام ً
ال درز را برای عبور آب
حتی با ارتفاع و فشار زیاد مسدود مینماید و به جهت محدودیت مقطع ،جذب
آب نوار متوقف میگردد.

نمودار افزایش حجم و نحوهی نصب
نمودار افزایش حجم

gr/cm3

خصوصیات فیزیکی

نوارهای آببندی

واتراستاپهای هیدروفیلی

®Hydroseal
• این نوع جدید واتراستاپ بر پایه الستیکهای مصنوعی میباشد و به عنوان
یک عامل مانع نفوذ آب در درزهای اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار باال و
به صورت کنترل شده در تماس با آب عمل میکند و شکل و عملکرد خود را
در سیکلهای تر و خشک شدن متعدد حفظ میکند.

• خواص و اثرات

 واتراستاپ هیدروسیل بر پایه الستیکهای مصنوعی میباشد و به عنوان یکعامل مانع نفوذ آب در درزهای اجرایی با قابلیت متورم شدن بسیار باال عمل

• موارد کاربرد

 طراحی شده برای نصب یک مانع آببند در درزهای اجرایی در بتن مسلحو غیر مسلح.
 هیدروسیل میتواند در هر دو حالت افقی و عمودی مورد استفاده قرار گیردولی در هیچ شرایطی نباید در درزهای انبساطی به کار رود
 آببندی دور انواع لولهها -آببندی درزهای ایجاد شده در اتصاالت فلز به بتن

توجه:

 هیدروسیل دارای مقاومت خوبی در برابر گستره وسیعی از مواد شیمیاییمیباشد ولی در تماس با روغنهای گیاهی و نفتی و حاللهای قوی دقت الزمه
صورت پذیرد .ما پیشنهاد میکنیم تأیید نهایی برای استفاده در شرایط خاص
را از گروه فنی ما دریافت کنید.
 درزها باید در تمام موارد دارای مقاطع پهن و تنگ باشند تا یک حداقلپوشش بتن  60میلیمتر را اطمینان دهند.
 این واتراستاپ بعد از  6ساعت اولیه قرار گرفتن در آب شروع به افزایش حجممیکند و حدود  14روز بعد از قرارگیری در آب باران به حداکثر افزایش حجم

• نمودارهای نرخ متورم شدن
900
800

آب نرمال

700
600
500
400

آب بتن

300
200

ظرفیت متورم شدن ( ) %

میکند
 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 میماند و خاصیتانعطافپذیری و تغییر شکل به آن اجازه میدهد تا حفرهها و ترکهای در
اطراف خود را فورا ً پر کند
 ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد گسیختگی سمی نمیباشد امکان اجرا بر روی سطوح نا صاف مقاومت در مقابل تر و خشک شدن مداوم -ایجاد تورم کنترل شده با توجه به عمر بتن

خود میرسد.
 -در محیطهای آب شور با غلظت نمک  %3این محصول قابلیت استفاده دارد.

100

100

80

• نحوه اجراء

60

زمان (روز)

40

20

0

0

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
سازی این نوع واتراستاپ استفاده نمود .کافی است دو لبه به هم رسیده را
محکم فشار دهید و ثابت سازید بدین ترتیب نیازی به اورلپ وجود ندارد.
استفاده از بست سیمی دور هیدروسیل در مواردی که دور لولهها و موارد مشابه
استفاده میگردد و در کنار استفاده از چسب توصیه میگردد.

نوارهای آببندی

واتراستاپهای هیدروفیلی

®Hydroseal
• تاییدیه

محصول هیدروسیل در بتن ساخته شده مطابق با استاندارد ،DIN1048-5
فشار آب تا  6بار را می تواند تحمل کند.

• مشخصات فنی و فیزیکی
نوع آزمایش

نتیجه آزمایش

افزایش حجم در آب بتن

% 400

افزایش حجم در آب باران

% 500

رنگ

آبی

سختی ()Shore A

35

مقاومت کششی ()MPa

>2

ازدیاد طول

% 400

دانسیته

1/22± 0/ 03

بازه دمایی ( )C

 -20الی 75

مقاومت تغییرات آب و هوایی

عالی

o

• مشخصات ابعادی و بستهبندی
ابعاد مقطع ()mm

طول هر رول ()m

تعداد رول در هر بسته

20×7

15

 75( 5متر)

• شرایط نگهداری

در محل خشک و خنک و دور از تابش مستقیم
نور آفتاب انبارش گردد.

• مدت نگهداری

حداقل یک سال در بستهبندی اولیه قابل نگهداری میباشد.

• سالمت و ایمنی

این ماده هیچ گونه اثرات سمی در طول مدت استفاده ایجاد نمیکند.

نوارهای آببندی

واتراستاپهای الستیکی

®Petroseal
پتروسیل یک نوار الستیکی ترموپالستیک االستومر ( )TPE-Rمیباشد که به
صورت خاص فرموله شده است تا در برابر مواد شیمیایی مختلف ذیل مقاومت
داشته باشد:
 روغنها و هیدروکربنها حاللهای آلی سیاالت خودرویی محلول آبی سیاالت صنعتی اسیدها و مواد قلیایی اسید سولفوریک % 98 -بنزین و سوخت جت

• مشخصات فیزیکی
نتایج

روش آزمون ASTM

مشخصه

85±5

D 2240

سختی ()Shore A

1±0/05

D 792

وزن مخصوص

≥ 10

D 412

مقاومت کششی حداکثر ()MPa

≥ 300

D 412

ازدیاد طول در حداکثر بارگذاری
()%

5

D 412

مدول )MPa( %100

≥ -60

D 746

نقطه شکنندگی
(درجه سانتی گراد)

• موارد کاربرد

پتروسیلها برای آببند کردن درز سازههای بتنی (درز انبساطی و اجرایی)
که در تماس با مواد شیمیایی و هیدروکربن در یک سمت سازه میباشند،
به کار میروند .این محصول از عبور مواد از درز سازههای بتنی مهاری ثانویه
جلوگیری میکند .مصرف اصلی این محصول در دیوارهای ثانویه محافظ مخازن
هیدروکربن و مواد شیمیایی ( )Bondwallمیباشد.

• مشخصات ظاهری انتخاب و نحوه اجرا

انواع مختلف ،ابعاد ،شکل ظاهری و نحوه اجرا پتروسیلهای تولیدی کامال
مشابه واترسیلهای این شرکت میباشد .لطفا برای اطالعات کامل به بخش
مربوط به محصول واترسیل ( )Watersealرجوع شود.

همچنین برای انتخاب عرض و ضخامت پتروسیل ،باید از نمودار مربوط به
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.

نوارهای آببندی

نوارهای گسکت

®Gasket
حفاری مکانیزه تونلها توسط دستگاههای  TBMامروزه بسیار رایج میباشد.
این تکنولوژی در کشور ما بخصوص در پروژههای مترو و انتقال آب بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .آب بندی سگمنتهای بتنی مورد مصرف در این
تکنولوژی توسط نوارهای الستیکی موسوم به گسکت ،یکی از مراحل مهم در
این فناوری میباشد.

(شکل شماره )1

کیفیت نوارهای گسکت از نظر طراحی و مکانیکی حائز اهمیت بوده و باید به
دقت تحت کنترل باشد.

 )Aمشخصات ظاهری و ابعادی
جهت طراحی یک گسکت مناسب ،طراح سازه بایستی الزامات آبندی پروژه
را کام ً
ال مشخص نمایند .میزان آببندی پروژه بسیار به شرایط محیطی پروژه
وابسته میباشد.
مهمترین پارامتر میزان فشار آب میباشد که براساس آن عملکرد و عامل ضریب
امنیت )Safety Factor( ،آببندی گسکت تعیین میگردد .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 محدوده جابه جایی رینگها () Ring Build Tolerances محدوده جابجایی سگمنت و گسکت )Bالزامات خواص و ویژگیها

جهت انتخاب مواد مناسب برای گسکت بایستی موارد ذیل را لحاظ کرد:
 قابلیت ارتجاعی گسکت ()Elasticity میزان مقاومت در برابر عوامل خورنده محیط پروژه میزان عوامل پایه نفتی یا آلی مقاومت در برابرآتش کاهش مقاومت کششی ()Relaxtionاز میان طیف گسترده مواد الستیکی ،امروزه  EPDMبیشترین مصرف را در
گسکتهای طراحی شده دارد.
این مواد عالوه بر مقاومت مناسب در برابر عوامل خورنده محیطی ،از لحاظ فنی
و اقتصادی نیز بر سایر ترکیبات ارجح میباشد.
گسکتها بایستی دارای خواص االستیسیته مناسبی باشند .میزان االستیته
توسط نمودار بار -خیزش ( )load – deflectionتعیین میگردد .این نمودار
میزان نیرو الزم برای فشرده کردن گسکت را نشان میدهد.

رفتار گسکت در برابر فشار وارده به شکل و کیفیت مواد آن وابسته میباشد.
البته اینکه در طراحی سازه ،نوارهای گسکت کام ً
ال رودروی هم و به طور خطی
با هم در تماس باشند یا غیر خطی بر رفتار گسکتها در برابر فشار موثرند.
نکته مهم این است که برای درزهای پهن بایستی گسکت با مقاومت فشاری
باالتری استفاده کرد .میزان افت مقاومت فشاری گسکت در طی زمان
( )Relaxtionاز جمله خواص و ویژگیهایی است که در انتخاب مواد گسکت
موثر است.
مهمترین چالش در طراحی گسکتها مقاومت فشاری و میزان مانایی ابعادی
آنها میباشد .در عین حال با اعمال فشار به گسکتها نبایستی فشار وارده باعث
تخریب شیارها یا کنارهای سگمنت شود.
عمده افت مقاومت گسکتها در برابر فشار ،در ماه اول پس از نصب رخ میدهد.
سنجش افت مقاومت با آزمونهای تسریع شده در محدوده زمانی مناسب قابل
سنجش است.
(شکل شماره )2

نوارهای آببندی

نوارهای گسکت

®Gasket
عوامل موثردر نصب و اجرای نوارهای گسکت
 - Aکنارهها

تجربیات بدست آمده نشان میدهد عمده نشت آب در پروژههای تونل در
نواحی کناره یا زوایای فریمها رخ داده است .در نتیجه طراحی کنارهها از اهمیت
بسزایی برخوردار است.
زمانی که کنارهها با برش نوارهای گسکت و ولکانیزه کردن (جوش حرارتی)
آنها طراحی میشوند اصوالً حجم بیشتری الستیک در ناحیه کنارهها تجمیع

میگردد ( شکل شماره  )4این امر باعث میشود گسکت در کنارهها قدری
سخت تر ازشرایط عادی باشد.
این نواحی «سفت و سخت شده» (کنارهها) عامل اصلی عدم توزیع مناسب
فشار شده و مستعد نشت میگردند .این امر در تونلهایی که این کنارههای
سخت شده بر روی هم قرار میگیرند (  ) Gap Openingتشدید میشود.
جهت جلوگیری از بروز این مشکالت بایستی کناره فریمها به طور متوازن
ولکانیزه (جوش حرارتی) شود (شکل شماره )5

(شکل شماره )3

(شکل شماره )4

(شکل شماره )5

نوارهای آببندی

نوارهای گسکت

®Gasket
 -Bطراحی شیارهای مناسب

طراحی شیارهای مناسب جهت نصب نوارهای گسکت از دیگر نکات مهم در
طراحی و اجرای سگمنتهای بتنی میباشد.
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 پروژههایی که شیارهای باریک طراحی شده و
فشار جک  TBMباال بوده است ترکهایی در قطعات سگمنت بخصوص در
کنارهها 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.

همانطور که در (تصویر  )6به طور شماتیک مشاهده شده است ،فشار وارده R

توسط نوار گسکت به کنارههای شیار بتنی انتقال مییابد.
( P1و  )P2همانطور که در شکل مشخص است با افزایش عمق شیار میزان
فشار اعمال شده به کنارههای شیار کاهش مییابد.
از آنجائیکه فشارهای اعمال شده به سگمنتها ( مانند فشار جک ،فشارهای
برشی و  )....به طور تقریبی برآورد می شود مهارت تیمهای اجرایی نصب TBM
بسیار مهم می باشد.
تکنولوژی طراحی و ساخت کنارههای ولکانیزه شده (جوش حرارتی) با
حفرههای داخلی در طی این سالها توسعه یافته است ضمناً اجرای صحیح این

«کنارهها نرم» به طور موثری مانع از تخریب بتن در کناره میباشد.

نمونهای از اجرای نادرست کنارهها

(شکل شماره )6

نوارهای آببندی

نوارهای گسکت

®Gasket
طرحهای جدید
الف) نوارهای گسکت با زائده Anchored Gasket

این نوع نوارهای گسکت دارای دو زائده اضافی میباشند که از محل این زوائد در بتن گسکت
مدفون میشوند بنابراین کام ً
ال در شیار تثبیت میشوند.

ب ) نوارهای گسکت با مواد متورم شونده Swelling Mixed Gasket

این نوع نوارهای نسل جدید گسکتها میباشند که ترکیبی از مواد الستیکی با مواد متورم
شونده میباشند .این دو ترکیب به طور همزمان تولید و ولکانیزه میشوند .موارد متورم
شونده آب دوست بوده و با جذب آب متورم شده آببندی کاملی را بدست میدهند.

نوارهای آببندی

نوارهای گسکت

®Gasket
نوارهای گسکت کپکو
سابقه کاربرد گسکتها در سگمنتهای تونل حدودا ً به  40سال میرسد .در
حال حاضر حدود  50طرح مختلف از گسکتها در پروژههای تونل سازی در
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
تونلهای زیرگذر رودخانهها ،تونلهای جادهای و راه آهن ،تونلهای انتقال
کابلهای برق و تونلهای انتقال فاضالب نمونههای پروژههایی میباشند که

®

گسکتها به طور گسترده در آنها مصرف میشوند.
انتخاب طرح مناسب گسکت به ابعاد شیار و میزان فشار آب وارده بستگی
دارد« .واحد طراحی و ساخت» شرکت همگرایان تولید ،امکان طراحی گوناگون
گسکتها را بسته به نیاز پروژههای مختلف داراست.
طرح شماتیک تعدادی از اقالم متعارف در ذیل نمایش داده شده است.

Rubberseal G 33-8

®

Rubberseal G Triple

Rubberseal G 44-12

®

Rubberseal G 29-7.5

Rubberseal GT

®

Rubberseal G 36-12.5

®

Rubberseal G 33-10

®

Rubberseal G A

®

®

®

®

®

Rubberseal G 26-10 A

Rubberseal G 20-7.5

Rubberseal G 44-12 A

®

Rubberseal G 33-14

نوارهای آببندی

ورقهای ژئوممبران

®Geoseal
یک غشاء آببند و غيرقابل نفوذ بر پايه پلياتيلن (هر دو نوع با پلياتيلن
با چگالي باال ( )HDPEو چگالی پايين ( ،))LLDPEپلي پروپيلن ( )PPو
پلي وينيل كلرايد ( )PVCميباشد كه دارای مقاومتهاي مكانيكي ،كششي
و ضريب انعطافپذيري متغير بوده و به صورت صاف و زبر (مضرس) توليد
ميگردد .قابل ذکر است که ژئوممبرانها قابلیت تولید به صورت لمینیت شده
با ژئوتکستایل را دارد که به این حالت ژئوکامپوزیت نیز گفته میشود .ورقهای
ژئوممبران ژئوسیل با استانداردهای ( GM13نوع  )HDPEو ( GM17نوع
 )LLDPEآمریکا مطابقت دارد.

كاربرد ورقهای ژئوممبران
 سيستم آبرساني و مخازن آب آشاميدني ،صنعتي و پرورش آبزيان چالها و سايتهاي دفن زباله شهري و صنعتي براي حفظ محيط زيست سيستم جمع آوري و تصفيه فاضالب و پساب پوشش براي مخازن شيميايي و پسابهاي راديواكتيو پوشش ثانويه مخزنهاي زير زميني و مدفون نفتي پوشش درياچههاي مصنوعي ،صنعتي و آبنماهاي تزئيني پوشش براي درياچهها و بستر استحصال نمك و مواد معدني ايزوالسيون ديوارهاي قائم پوشش براي كانالهاي انتقال آب و پساب ايزوالسيون والينينگ تونلها سدهاي غشايي شناور (ساخت تيوب سدهاي الستيكي) پوشش سرريز اضطراري سدها استفاده جهت پرده آببند سدهاي خاكي جهت كنترل نشت ايزوالسيون سدهاي خاكي و سنگ ريزهاي و مصالح بنايي ايزوالسيون سدهاي بتني يا بتن غلتكي ايزوالسيون سدهاي موقت جهت كنترل نشت سرپوش شناور جهت كنترل نشت در مخازن و همچنين جلوگيري از آلودگيآنها
 مانع انتشار و نفوذ گازها و هيدروكربناتها در زير ساختمانها كنترل خاكهاي تورم پذير و مستعد يخ زدگي جلوگیری از ترکیب آبهاي جاري با فاضالب و عدم فيلتراسيون آب در مناطقحساس
 در زير بزرگراهها جهت جلوگيري از آلودگي بوسيله نمكها و مهار ريزش مواد سازه نگهداري موقت مايعات اليه آببند در زير اليه آسفالت اصالح نشتي مخازن موجود روي زمين -قالبهاي انعطافپذير در جايي كه اتالف مصالح مجاز نميباشد

مزاياي استفاده از ژئوممبران
 مقاومت مطلوب در برابر عوامل جوي و محيطي و خصوصاً اشعه ماورابنفش مقاومت مطلوب در برابر انواع مواد شيميايي ازقبيل اسيدها ،بازها و نمكها مقاومت مطلوب در برابر سوراخ شدگی و پارگی مقاومت كششي مناسب در برابر نيروهاي واردهً
 انعطافپذيري مطلوب در برابر تنشهاي وارده خصوصا در برابر نيروهايديناميك و نشستهاي نامتقارن
 سهولت اجرا و اتصال درزها و سرعت نصب باال كاهش هزينههاي ساخت (با بكار بردن ژئوممبران در استخرها ،كانالهامخازن بدون الينينگ بتني)
 افزايش ضريب ايمني طرح و عمر مفيد پروژه مقاومت باال در برابر تغییرات دمایی (بین  -40تا  70درجه سانتیگراد) -غیر سمی و مناسب برای تماس با آب آشامیدنی

نوارهای آببندی

ورقهای ژئوممبران

®Geoseal
ژئوممبرانهای پی وی سی ( )PVCکپکو
ژئوممبران پی وی سی ( )PVCکپکو
پهنا (متر)
 1/5متر
 1/5متر
 1/45متر
 1/45متر
 1/5متر
 1/5متر
 1/45متر
 1/45متر

تعداد الیه و ضخامت
تک الیه با ضخامت  1میلیمتر
تک الیه با ضخامت  1/5میلیمتر
تک الیه با ضخامت  2میلیمتر
تک الیه با ضخامت  2/5میلیمتر
دوالیه با ضخامت  1میلیمتر
دوالیه با ضخامت  1/5میلیمتر
دوالیه با ضخامت  2میلیمتر
دوالیه با ضخامت  2/5میلیمتر

مدل
Geoseal P101
Geoseal P115
Geoseal P102
Geoseal P125
Geoseal P201
Geoseal P215
Geoseal P202
Geoseal P225

قابل ذکر است که رنگ محصول پی وی سی مطابق با سفارش مشتری میباشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی میباشد.

ژئوممبرانهای پلیاتیلن سنگین ( )HDPEکپکو
ژئوممبران پلیاتیلن سنگین ( )HDPEکپکو
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر

تک الیه با ضخامت  1میلیمتر
تک الیه با ضخامت  1/5میلیمتر
تک الیه با ضخامت  2میلیمتر
دو الیه با ضخامت  1میلیمتر
دو الیه با ضخامت  1/5میلیمتر
دو الیه با ضخامت  2میلیمتر

Geoseal HE101
Geoseal HE115
Geoseal HE102
Geoseal HE201
Geoseal HE215
Geoseal HE202

قابل ذکر است که رنگ محصول برای نوع پلیاتیلن سنگین سفید ،مشکی و آبی میباشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی میباشد.

ژئوممبرانهای پلیاتیلن سبک ( )LLDPEکپکو
ژئوممبران پلیاتیلن سبک ()LLDPE
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر
 2و  5متر

تک الیه با ضخامت  1میلیمتر
تک الیه با ضخامت  1/5میلیمتر
تک الیه با ضخامت  2میلیمتر
دو الیه با ضخامت  1میلیمتر
دو الیه با ضخامت  1/5میلیمتر
دو الیه با ضخامت  2میلیمتر

Geoseal LE101
Geoseal LE115
Geoseal LE102
Geoseal LE201
Geoseal LE215
Geoseal LE202

قابل ذکر است که رنگ محصول برای نوع پلیاتیلن سبک سفید ،مشکی و آبی میباشد و همچنین طول محصول به صورت سفارشی میباشد.

طبق سفارش مشتری
ژئوممبرانها عالوه بر اندازه و ضخامتهای فوق ،در اندازه و مشخصات دیگر نیز طبق خواسته مشتری قابل تولید میباشد .همچنین ژئوکامپوزیت (ژئوممبران لمینیت
شده با ژئوتکستایل) یک و دو طرفه نیز قابلیت تولید و ارائه را دارد.

نوارهای آببندی

ورقهای ژئوممبران

®Geoseal
اپراتور هدایت کننده مسیر و با سرعت قابل تنظیم (حدود  4متر بر دقیقه)
انجام میشود ،شامل یک هم پوشانی حدود  5سانتیمتر است که دارای دو خط
جوش به عرض  1/5سانتیمتر و یک فضای میانی  1/5سانتیمتری دیگر میباشد
این فضای خالی جهت انجام آزمایشات مختلف از قبیل تست فشار خواهد بود.
اعمال آزمایشهای جرقه و یا خال نیز به سادگی امکان پذیر میباشد.
دیگر روش موجود ( )extrusion weldاست که توسط دستگاه extruder
انجام گرفته و معموال برای جوشکاری در زوایای تند و گوشهها و نیز ترمیم و
وصله نمودن نقاط معیوب استفاده میشود .در هیچ یک از موارد فوق اثری از
افزودنیهایی غیر جنس خود ژئوممبران مانند چسب وجود نداشته و اتصال به
وسیله گرم کردن ورقهها در محل هم پوشانی تا رسیدن به نزدیکی نقطه نرمی
و یا با استفاده از گرانول صورت میگیرد لذا اختاللی در عملکرد دراز مدت

نکات مرتبط با نصب و اجرای ژئوممبران
 روش باز کردن رولهای که عرض بیش از  5متر دارند (با رول بازکنهاییکه در شکل باال نمایش داده شدهاند) و صرفا جهت افزایش سرعت نصب و در
جاهای که امکان باز کردن رول نیست از آن استفاده میشود.
 در سطوح شيبدار و يا قائم و جاهايي كه امكان لغزش وجود دارد ازژئوممبرانهای زبر (مضرس) استفاده میگردد.
 در زمان نصب باید از ایجاد هرگونه خراش یا پیش تنش به سطح ژئوممبرانبه دلیل تاثیر منفی بر پارامترهای مشخصات مکانیکی آن اجتناب کرد.
 در صورت وجود امکان تخریب عمدی یا دالیل مشابه امکان اجرای یک الیه 5تا  10سانتیمتری بتن غیر مسلح با شاتکریت نیز بر روی پوشش وجود دارد.

نحوه جوش ورقهای ژئوممبران
اتصال این ورقها به یکدیگر با روشهای مختلفی انجام میگیرد که از
مطمئنترین و شناخــته شدهترین سیستمهای جوشـــــکاری روشهای
 Hot Wedge Weldingو  extrusion weldمیباشند.
روش جوشکاری با هوای داغ معموال توسط یک روبات اتوماتیک توسط یک

سیستم ایزوالسیون به وجود نخواهد آمد قابل ذکر است که نیروی اتصال ورقها
در محل جوش چنان است که در آزمایش مخرب خط گسیختگی در بدنه ورق
و نه در نقاط جوش قرار میگیرد.

نوارهای آببندی

ژئوتكستايلها

®Geofix
ژئوتكستايل
ژئوتكستايلها داراي دو نوع كلي منسوج (بافته) و غير منسوج (نبافته) ميباشند
كه بر پايه پلیاستر و پليپروپيلن و تركيبي از ساير مواد پليمري با ضخامتها
و ابعاد گوناگون توليد ميشود و با توجه به مقاومت مكانيكي داراي كاربردهاي
متنوعي میباشد.

كاربرد ژئوتكستايلها
 جدا سازي اليههاي خاك تسليح خاك تسليح ديوارهاي حايل بوسيله ژئوتكستايلها پايداري شيروانيهاي خاكي تسليح جادهها افزايش شيب مجاز شيروانيها پايداري سواحل خاكي كاربرد ژئوتكستايل به عنوان فيلتر كاربرد به عنوان قالب انعطافپذير -كاربرد ژئوتكستايلها به عنوان زهكش

مزاياي استفاده از ژئوتكستايل

 دوام خاک (عدم تجزیهپذیری) افزايش عمر سيستمهاي طراحي شده كاهش هزينههاي مصالح مصرفي در زمان ساخت -كاهش هزينههاي تعمير و نگهداري

ژئوتکستایلهای کپکو
مشخصات

مدل

ژئوتکستایل با وزن  350گرم در متر مربع

Geofix 350

ژئوتکستایل با وزن  400گرم در متر مربع

Geofix 400

ژئوتکستایل با وزن  450گرم در متر مربع

Geofix 450

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
اسپیسرهای پالستیکی

پارافیکس

رول پالک

الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگرد

ویلسان

پالک ردیابی

پاورچیر و هاردچیر

ویلبار

قطعات پالستیکی اتصال سگمنتها

قطعات ویژه قالببندی

لیفتینگ سوکت

فیکسچیر

کاور بلت

پروتکتور

سایدچیر

لوله آجدار برش خورده

زیرپالگ

یوچیر

اسلیو

ابزار برای کاربردهای خاص

کیپچیر

کنفیکس

نیل فیکس

مولتی چیر

کنپایپ

استرند فیکس

اکوچیر

اندفیکس

کپ بار

النگچیر

استاپر

هدبار

راندچیر

استاپین

داکت بنک

ایزیچیر

تراز

تی پالس

پلی چیر

نالشیم ال

روف تایل

پلیت بار

شیم ،هولشیم

فوم فیکس

پیرامید

قطعات تونلی و ریلی

نحوه چیدمان اسپیسر در سازههای عمودی

فیکس پلیت

سوئیچ باکس

نحوه چیدمان اسپیسر در سازههای افقی

کیجبار

جعبه تقسیم

مالحظات مربوط به اسپیسرها

والفیکس

پدریل

المان سازهای و اسپیسر مورد مصرف در آن

ماکسیچیر

اسپیسرها و قطعات
کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

الزامات مربوط به پوشش بتن روی میلگرد در سازههای بتن مسلح
طبق بند  ،3-9-3-3-6-9مبحث 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  1و موارد الف و ب کمتر باشد:
الف ) قطر میلگردها
ب ) چهارسوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانهها

جدول  :1مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها ( میلی متر )

نوع قطعه

نوع شرایط محیطی
مالیم

متوسط

شدید

بسیار شدید

فوقالعاده شدید

تیرها و ستونها

35

45

50

65

75

دالها ،دیوارها و تیرچهها

20

30

35

50

60

پوستهها و ضخامت پلیسهای

20

25

30

45

55

شالودهها

20

50

60

75

90

مقادیر داده شده در جدول را میتوان به استثنای شرایط محیطی بسیار شدید و
فوق العاده شدید به اندازه  5میلی متر برای بتنهای رده  C 35و  C 40یا10
میلیمتر برای بتنهای رده باالتر کاهش داد ،مشروط بر آن که ضخامت پوشش
به هر حال از  20میلی متر کمتر نشود.
این مقادیر را باید برای میلگردهای با قطر بیشتر از  36میلی متر به اندازه
10میلی متر افزایش داد.

انواع شرایط محیطی

الف) شرایط محیطی مالیم :به شرایطی اطالق میشود 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 خاک 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 میشود که در آن قطعات بتنی،
در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار میگیرند.
قطعاتی که به طور دایم با خاکهای غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب
با  pHبزرگتر از  5قرار میگیرند ،دارای شرایط محیطی متوسط تلقی میشوند.
پ) شرایط محیطی شدید :به شرایطی اطالق میشود 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 میگیرند.
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 میگیرد دارای شرایط محیطی شدید محسوب میشوند.
ت) شرایط محیطی بسیار شدید :به شرایطی اطالق میشود که در آن قطعات
بتنی در معرض گازها ،آب و فاضالب ساکن با  pHحداکثر  ،5مواد خورنده ،یا
رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار میگیرند ،از قبیل نمونههای
ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید ،در صورتی که عوامل مذکور حادتر
باشند.
ث) شرایط محیطی فوق العاده شدید :به شرایطی اطالق میشود که در آن
قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید ،عبور وسایل نقلیه ،یا آب و فاضالب
جاری با  pHحداکثر 5قرار میگیرند .رویه بتن محافظت نشده پارکینگها و
قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جا به جا میکند ،دارای شرایط
محیطی فوق العاده شدید تلقی میشوند .شرایط محیط جزایر و حاشیه خلیج
فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار میگیرند.

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Powerchair & Hardchair
پاورچیر و هاردچیر

پاورچیر مناسب فنداسیونهای حجیم با ارتفاع پی بیشتر از یک متر و هاردچیر
مناسب فنداسیونهای سنگین با ارتفاع پی کمتر از یک متر میباشد.

 پاورچیر برای پوشش بتنی  50و  75میلیمتر و هاردچیر برای پوشش بتنیاز  30تا  100میلیمتر

خواص و اثرات

کاربرد

 مطابق با استاندارد BSI 7973 پاورچیر قادر به تحمل متوسط  450کیلوگرم بار نقطهای و هاردچیر قادر بهتحمل متوسط  300کیلوگرم بار نقطهای میباشد.

Powerchair

 پاورچیر مناسب برای فونداسیونهای حجیم با ارتفاع پی باال و هاردچیرمناسب برای فونداسیونهای سنگین با ارتفاع متوسط.

تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

250

22-34

50

Powerchair 50/22-34

200

22-34

75

Powerchair 75/22-34

تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

400

16-32

30

Hardchair 30/16-32

400

16-32

40

Hardchair 40/16-32

250

16-32

50

Hardchair 50/16-32B

250

16-32

50

Hardchair 50/16-32

250

16-32

60

Hardchair 60/16-32

200

16-32

75

Hardchair 75/16-32C

200

16-32

75

Hardchair 75/16-32B

200

16-32

75

Hardchair 75/16-32

200

16-32

100

Hardchair 100/16-32

Hardchair

550

نمودار تحمل بار نقطهای
باتغییر دما

500

420

450

380

Powerchair
Hardchair

520

330

350

50

400

310

330

300

350

)Force (Kg

300

250

230

40

450

350

270
205

480

200
20

30
o

)Temperature ( C

10

0

10-

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Maxichair
ماکسیچیر

این محصول مناسب سازههای با بار متوسط شبیه دالها ،سقفهای دومش،
پوترها و تیرها میباشد.

خواص و اثرات

 نصب راحت قیمت مناسب تحمل بار نقطهای منطبق با نمودار -قادر به ایجاد پوشش بتنی  15تا  100میلیمتر

کاربرد

 -مناسب برای سازههای متوسط و سنگین

تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

500

10-20

15

Maxichair 15/10-20

500

10-20

20

Maxichair 20/10-20

500

10-20

25

Maxichair 25/10-20

500

10-20

30

Maxichair 30/10-20

500

10-20

35

Maxichair 35/10-20

500

10-20

40

Maxichair 40/10-20

250

10-20

50

Maxichair 50/10-20

250

10-20

75

Maxichair 75/10-20

100

10-20

100

Maxichair 100/10-20

نمودار تحمل بار نقطه ای  Maxichair 50/10-20باتغییر دما

)Force (Kg

o

)Temperature ( C

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Fixchair
فیکسچیر

از این محصول برای کارهای سبک و سریع ،برای زیر میلگرد در سقف و کف
استفاده میشود .قیمت بسیار مناسب ،استحکام کافی و اندازههای متنوع از
مزایای فیکسچیر محسوب میشود.

خواص و اثرات

 اندازه های متنوع و قیمت بسیار مناسب تحمل بار نقطه ای منطبق با نمودار -ایجاد پوشش بتنی  15تا  120میلیمتر

کاربرد

 مناسب برای سازه های سبک -قابل استفاده در سقفهای کامپوزیتی و پانلها

تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

2000

06-18

15

Fixchair 15/06-18

2000

06-18

20

Fixchair 20/06-18

1000

06-18

25

Fixchair 25/06-18

1000

06-18

30

Fixchair 30/06-18

1000

06-18

35

Fixchair 35/06-18

1000

06-18

40

Fixchair 40/06-18

500

06-18

50

Fixchair 50/06-18

250

06-18

65

Fixchair 65/06-18

250

06-18

75

Fixchair 75/06-18

250

06-18

100

Fixchair 100/6-18

200

06-18

120

Fixchair 120/6-18

نمودار تحمل بار نقطهای  Fixchair 30/6-18باتغییر دما

)Force (Kg

o

)Temperature ( C

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Sidechair

سایدچیر

سایدچیر فاصله نگهداری گیره دار و محکم و مناسب برای استفاده در سقف و کفهایی با وزن متوسط است.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

12-25

30

Sidechair 30/12-25

1000

12-25

40

Sidechair 40/12-25

U-chair

یوچیر

این محصول را می توان در سقفها ،اسلبها و سایر موارد مشابه استفاده کرد .پایداری خوبی دارد و میلگرد
با سایزهای مختلفی را میتوان روی آن قرار داد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

anysize

25

U-CHAIR 25

1000

anysize

30

U-CHAIR 30

500

anysize

40

U-CHAIR 40

500

anysize

50

U-CHAIR 50

Keepchair
کیپچیر

کیپچیر انتخابی مناسب برای آرماتوربندیهای سبک و متوسط است .گیره محکمی دارد و در بتن ریزهای
درجا یا پیش ساخته قابل استفاده است.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

04-14

30

Keepchair 30/04-14

1000

04-14

40

Keepchair 40/04-14

Multichair
مولتی چیر

یک اسپیسر پالستیکی گیره دار مناسب برای نقطه تقاطع آرماتورها ،بویژه در اعضای بتنی پیش ساخته
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

500

08-16

25

Multichair 25/08-16

500

08-16

30

Multichair 30/08-16

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Ecochair
اکوچیر

این محصول یک اسپیسر پالستیکی گیره دار مناسب برای بارهای متوسط ،بویژه در بتنهای پیش ساخته است.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

06-08

25

Ecochair 25/06-08

1000

06-12

25

Ecochair 25/08-12

1000

06-08

30

Ecochair 30/06-08

1000

06-12

30

Ecochair 30/08-12

Roundchair
راندچیر

اسپیسر دایره ای و محکم که برای سطوح بزرگ به آسانی بکار میرود .استفاده از  Roundchairبه صرفه و راحت است .این قطعه در سیستم قالبهای تونلی
مصرف باالیی دارد.
حداقل قطر میلگرد

پوشش بتن ()mm

مدل

تعداد در بسته

()mm

Roundchair 20
Roundchair 25

100

300

20

100

300

25

Roundchair 30

100

300

30

Longchair
النگچیر

النگچیر یک انتخاب مناسب برای سقفها و سطوح وسیع است .بسیار راحت زیر شبکه میلگرد قرار میگیرد و هر قطعه را میتوان به قطعه بعدی متصل نمود تا به
طول دلخواه برسد .کمترین سطح تماس را با قالب دارد و تحمل بار آن بسیار مناسب است.
تعداد در بسته

طول قطعه ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

250

25

Longchair 25

1000

250

30

Longchair 30

500

250

40

Longchair 40

500

250

50

Longchair 50

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
میباشد.
تعداد در بسته

طول قطعه ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

200

250

20

Easychair 20

200

190

20

Easychair 20 S

200

250

25

Easychair 25

150

250

30

Easychair 30

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرهای پالستیکی

Polychair
پلی چیر

پلی چیر ،یک فاصله نگهدار ویژه برای کفهای دومش و ایجاد پوشش بتنی در ارتفاع  30 ، 25و  40میلیمتر مشهای تحتانی و
نگهداری مشهای فوقانی در ارتفاع  65تا  150میلیمتر است.
مدل

تعداد در بسته

مش ثانویه ()mm

مش اولیه ()mm

100

65-150

25/30

Polychair 25/30-75 to 150

100

65-150

30-40

Polychair 30/40-75 to 150

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 میکند.
کاربرد -1 :مناسب برای سطوح نرم و فرورونده  -2مناسب برای دیوارهای عایق و قالبهای یونولیتی
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

دوم

اول

مدل

250

08-14

30

25

Platebar 25/30-08-14

250

08-14

50

40

Platebar 40/50-08-14

250

08-14

70

60

Platebar 60/70-08-14

Pyramid
پیرامید

این محصول قطعه ای منحصر به فرد است که جایگزین خرک آرماتور محسوب میشود .محکم و پایدار است و برای شبکه مشهایی
با ارتفاع باال مناسب میباشد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

100

10-12

190

Pyramid 190/10-12

75

10-12

260

Pyramid 260/10-12

Fixplate
فیکس پلیت

فیکس پلیت فاصله نگهداری مناسب برای زمینهای نرم ،سطوح عایق بندی شده و فومها است .کف پهن آن باعث اجتناب از سوراخ شده و فرو رفتن سطوح میشود.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

06-18

20

Fixplate 20/06-18

1000

06-18

25

Fixplate 25/06-18

1000

06-18

30

Fixplate 30/06-18

1000

06-18

35

Fixplate 35/06-18

500

06-18

40

Fixplate 40/06-18

500

06-18

50

Fixplate 50/06-18

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
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Cagebar
کیجبار

کیجبار برای ایجاد فاصله مناسب در شمع بندیهای ستونی یا شبکهای بکار میرود و در پایه پلها ،سازههای دریایی و تمام شمع بندیهای قفسهای قابل استفاده
است .این محصول در دو نوع  Vو  Oعرضه میشود .نوع  Oبه خاموتها در حین بافت شبکه میلگرد کارگذاری شده و نوع  Vدر حین کارگذاری شبکه بر روی آن

نصب میشود .به طور قطع هر شمع بندی و ساخت و نصب شبکههای آرماتور با کیجبارها راحتتر و دقیقتر خواهد بود.

خواص و اثرات

 عرضه در دو مدل متفاوت -ایجاد  75میلیمتر پوشش بتن

کاربرد

Cagebar V

 -قابل استفاده در شمع بندی و قالبهای لغزنده

Cagebar O

 قابل استفاده در پایه پلهاتعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

مدل

پوشش بتن ()mm

50

14

75

Cagebar O75

50

14-16

100

Cagebar O100

50

14-16

75

Cagebar V75

Wallfix
والفیکس

والفیکس یک فاصله نگهدار محکم و پایدار است که کمک میکند .فاصله دو میلگرد از هم و از قالب رعایت شود .والفیکسها بیشتر در دیوارها و برای تنظیم فاصله
میان بلتهای عمودی توصیه میشوند .این محصول مناسب در دیوارهای برشی میباشد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

250

04-14

30

Wallfix 190-30/04-14

250

06-08

25

Wallfix 200-25/06-08

250

04-14

30

Wallfix 300-30/04-14

Parafix
پارافیکس

نوع  ،Fاسپیسر تیرچه جهت فوندوله و نوع  ،Mاسپیسر تیرچه جهت قالب فلزی میباشد.

F

تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

06-18

15

Parafix M15/06-18

1000

12-18

15

Parafix M4-15/12-18

1000

06-10

12

Parafix F12/06-10

M

M4

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
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Wheelsun

ویلسان

ویلسان یک اسپیسر گرد است که برای دیوارها و ستونها بکار میرود و قیمت مناسبی دارد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

1000

04-08

20

Wheelsun 20/04-08

1000

08-14

20

Wheelsun 20/08-14

1000

04-08

25

Wheelsun 25/04-08

1000

08-12

25

Wheelsun 25/08-12

500

04-08

30

Wheelsun 30/04-08

500

08-12

30

Wheelsun 30/08-12

Wheelbar
ویلبار

پر مصرفترین و عمومیترین فاصله نگهدار چرخی است .این فاصله
نگهدار در بتنهای پیش ساخته و درجا استفاده میشود .ویلبار دارای
دهانه گیره مانند است که کمک میکند تا این فاصله نگهدار همراه
میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود.

خواص و اثرات

 -مطابق با استاندارد BSI 7973

 دارای قدرت تحمل بار مناسب ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمیکند ایجاد حداقل سطح تماس با قالب که در بتنهای ( Exposeنما)مهم است

کاربرد

 مناسب برای بتن ریزیهای عمودی ،دیوارها و ستونها برای ایجاد پوشش بتن  100-15میلیمتر -برای میلگرد با قطر  32-4میلیمتر

روش مصرف

به طور کلی فاصله دو اسپیسر 50 ،برابر قطر میلگرد است .یعنی اگر
ویلبار برای میلگرد  12استفاده میشود ،فاصله بین دو اسپیسر 12×50
میلیمتر یا  60سانتیمتر است .البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار)
نباید بیش از  1متر باشد .مهندسان و طراحان گرامی میتوانند برای
اطالعات دقیقتر به استاندارد  BSI 7973یا کتاب پوشش بتنی و نقش
فضاسازها مراجعه کنند.

تعداد در بسته

قطر میلگرد
()mm

پوشش بتن

2000

04-08

15

Wheelbar 15/04-08

2000

08-12

15

Wheelbar 15/08-12

2000

10-14

15

Wheelbar 15/10-14

2000

04-08

20

Wheelbar 20/04-08

1000

10-14

20

Wheelbar 20/10-14

1000

04-08

25

Wheelbar 25/04-08

500

10-14

25

Wheelbar 25/10-14

500

06-10

30

Wheelbar 30/06-10

500

08-14

30

Wheelbar 30/08-14

500

14-20

30

Wheelbar 30/14-20

500

08-14

35

Wheelbar 35/08-14

250

14-20

35

Wheelbar 35/14-20

250

08-14

40

Wheelbar 40/08-14

250

10-20

40

Wheelbar 40/10-20

250

08-14

45

Wheelbar 45/08-14

250

14-20

45

Wheelbar 45/14-20

200

08-14

50

Wheelbar 50/08-14

200

10-20

50

Wheelbar 50/10-20

150

20-30

50

Wheelbar 50/20-30

150

08-14

65

Wheelbar 65/08-14

75

08-16

75

Wheelbar 75/08-16

75

16-32

75

Wheelbar 75/16-32

50

16-32

100

Wheelbar 100/16-32

()mm

مدل

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
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نحوه چیدمان اسپیسر در سازههای عمودی

سازههای سنگین

سازههای سبک

نحوه چیدمان اسپیسر در سازههای افقی

سازههای سنگین

سازههای سبک

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

قطعات ویژه قالببندی

Coverbolt

Stopper R

Stopper W

Stopper W

Stopper R

کاور بلت

کاور بلت یک محصول پالستیکی متشکل از چند قطعه میباشد که برای آب بندی محل  boltدر دیوارهها بکار میرود .این قطعه مناسب سازههای آبی و فاضالبی
و مقاطعی میباشد که در معرض فشار هیدرولیکی است.

خواص و اثرات

 این قطعه مطابق با استاندارد ،مضرس و دندانه دار است تا درگیریکاملی با بتن داشته باشد .
 سرعت کار را به نحو قابل مالحظهای افزایش میدهد. از مواد  P.V.Cسخت ساخته شده که با بتن واکنش نمیدهد. لوازمی که با کاور بلت عرضه میشوند کمک میکنند تا آب بندیبطور کامل انجام شود.
 -فاصله دو قالب را تنظیم میکند.

A

روش مصرف

کاوربلت با سایز مناسب در میان قالب قرار میگیرد و با عبور bolt
داخل آن قالب مهار میشود .در زمان باز کردن قالبها bolt ،از داخل
کاوربلت بیرون آورده شده و قالبها باز میشوند .چنانچه پروژه مورد
نظر در معرض فشار آب باشد ،پس از خارج کردن  Conpipeیک عدد
 Stopper Wداخل کاوربلت قرار میگیرد و دو سوراخ دیوار به وسیله
 Stopper Rبسته شده و سپس روی کار با گروت صاف میشود.

)A (cm

تعداد در بسته L

تعداد در بسته s

مدل

20

80

80

Coverbolt 20

25

80

80

Coverbolt 25

30

40

40

Coverbolt 30

35

40

40

Coverbolt 35

40

40

40

Coverbolt 40

Pipe

لوله آجدار برش خورده
طول ()cm

مدل

300

لوله آجدار برش خورده

Sleeve

اسلیو

این محصول برای عبور بلت در قالب بندی دیوارههای برشی کاربرد دارد و فاصلهی دو قالب را تنظیم میکند .همچنین این محصول در سایزهای دیگر بر اساس
نیاز مشتری تولید میشود.
تعداد در بسته

طول ()cm

مدل

160

20

Sleeve 20

160

25

Sleeve 25

80

30

Sleeve 30

80

35

Sleeve 35

80

40

Sleeve 40

80

50

Sleeve 50

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

قطعات ویژه قالببندی

Conefix
کنفیکس

B

این محصول در میان بلتهای چدنی استفاده میشود.
تعداد در بسته

)B (mm

)A (mm

1000

20

30

مدل

ساده

A

Conefix

Conepipe
کنپایپ

این محصول یکی از اجزاء کاوربلت است که در دو انتهای آن قرار میگیرد.
تعداد در بسته

)B (mm

B

مدل

)A (mm

1000

22

10

Conepipe 22/10

1000

22

20

Conepipe 22/20

500

22

40

Conepipe 22/40

1000

26

10

Conepipe 26/10 L

500

26

10

Conepipe 26/10 S

A

Endfix
اندفیکس

این محصول قطعهای است که به منظور آببندی در دو سر کاوربلت قرار گرفته و برای سازههای آبی و فاضالبی استفاده میشود.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

)A (mm

مدل

500

22

20

Endfix S 22

250

22

40

Endfix L 22

A

Stopper
استاپر

قطعات مناسب جهت آب بندی داخل لوله کاوربلت.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

مدل

500

22

Stopper R 22

500

22

Stopper W 22

R

W

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

قطعات ویژه قالببندی

Stopin
استاپین

قطعهای است که در سوراخ قالبهای فلزی ،برای جلوگیری از خروج شیرابه بتن قرار داده میشود.
تعداد در بسته

)A (mm

مدل

1000

22

Stopin

A

Goveh
تراز

این ترازها از جنس پالستیک سخت ساخته شدهاند و قابل استفاده مجدد هستند .این قطعات در تراز کردن قالبهای فلزی ،دربها ،پنجراها و  ....استفاده میشوند.
تعداد در بسته

)B (mm

)A (mm

مدل

1000

12

50

Goveh 50/12

1000

12

75

Goveh 75/12

1000

16

115

Goveh 115/16

B
A

Nalshim L
نالشیم ال

این محصول برای ایجاد فاصله معین بین دو قسمت بکار میرود و طراحی آن به صورتی است که میلگرد از وسط آن عبور میکند .مصرف عمده این محصول ،تراز
کردن زیر صفحه ستونهاست.
تعداد در بسته

)B (mm

)A (mm

مدل

1000

1

50

Nalshim 50/1

1000

2

50

Nalshim 50/2

1000

3

50

Nalshim 50/3

1000

5

50

Nalshim 50/5

1000

10

50

Nalshim 50/10

1000

1

100

Nalshim 100/1

1000

2

100

Nalshim 100/2

1000

3

100

Nalshim 100/3

1000

5

100

Nalshim 100/5

1000

10

100

Nalshim 100/10

B
A

B
A

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن
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Shim, Holeshim, Hourseshim
شیم ،هولشیم ،هورسشیم

جهت قرار دادن قطعات پیش ساخته هنگام انبارش یا نصب.
تعداد در بسته

ضخامت ()mm

طول قطعه ()mm

مدل

1500

1

70

Shim 70/1

1500

2

70

Shim 70/2

1500

3

70

Shim 70/3

1000

5

70

Shim 70/5

1000

10

70

Shim 70/10

1500

1

80

Holeshim 80/1

1500

2

80

Holeshim 80/2

1500

3

80

Holeshim 80/3

1000

5

80

Holeshim 80/5

1000

10

80

Holeshim 80/10

1000

2

70

Hourseshim 2

1000

3

70

Hourseshim 3

1000

5

70

Hourseshim 5

1000

10

70

Hourseshim 10

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

قطعات تونلی و ریلی

Switchbox

سوئیچ باکس

سوئیچ باکس ،قوطی کلید پریز برای نصب در سازههای بتنی است.
این قوطی دری هم دارد که مانع ورود شیره بتن به داخل آن میشود.
تعداد در بسته

)B (mm

B
مدل

)A (mm

150

60

50

Switchbox 5

150

60

80

Switchbox 8

A

قوطی کلید پریز  3قطعه ای ،مطابق استاندارد و نصب فوق العاده راحت.

قوطی کلید و پریز

کفی قوطی

درب قوطی

تعداد در بسته

قطر ()mm

ارتفاع ()mm

مدل

150

65

60

Switchbox 6

150

60

45

Switchbox 4

Connector
جعبه تقسیم

قطعه مناسب برای تقسیم کابلهای برق در سازههای بتنی.

Pad Rail
پدریل

قطعه پالستیکی مناسب زیر ریل گذاری موقت در تونلها.

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 میشود.

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

قطعات تونلی و ریلی

Dowel insert

قطعات پالستیکی اتصال سگمنتها

قطعاتی پالستیکی جهت اتصال سگمنتهای بتنی در سیستمهای  TBMشامل  Sofixو . Conex
این قطعات عالوه بر استقرار قطعات سگمنت در کنار هم باعث تثبیت موقعیت این قطعات میباشد.

Conex

Sofix

Lifting Socket
لیفتینگ سوکت

قطعه پالستیکی جهت بلند کردن و حمل و نقل سگمنتهای بتنی تونلها که در دو سایز تولید میشود.

Protector
پروتکتور

ف پذیر جهت محافظت سر انتهایی سیستم انتقال جریان ( )Earthدر مرحله بتن
قطعه پالستیکی انعطا 
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 میکند.

Belowplug

زیرپالگ  -انگشتی

قطعهای که به انتهای رول پالگ جهت زهکش کردن آب در آن اضافه میگردد.

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

ابزار برای کاربردهای خاص

Nailfix

نیل فیکس
برای جلوگیری از ریزش خاک دیواره و سقف تونل و نیز در دیوار ترانشهها استفاده از  Anchorboltالزامی است .به همین منظور حفرههای متعددی بوسیله متههای
حفاری در دیوارههای خاک ایجاد شده و  Nailfixبه آن نصب شده است ،در مرکز چال قرارداده و جهت پوشش ،از دوقالب سیمانی و رزینهای صنعتی استفاده
میشود .استفاده از  Nailfixباعث میشود تمام فاصلههای جانبی از روی  Anchorboltتا خاک یکنواخت باشد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

100

32

20

Nailfix20

100

32

30

Nailfix30

Strandfix
استرند فیکس

اسپیسر مناسب جهت مونتاژ کابلهای استرند در تحکیم کوهها ،سد سازی و ساخت پلها.
تعداد در بسته

قطر ()mm

مدل

250

90

Strandfix

Capbar

کپ بار

کپ بار یک محافظ پالستیکی برای انتهای میلگردهاست .این قطعه میتواند از آسیب دیدگی کارگران در کارگاههای عمرانی جلوگیری کند .رنگ مناسب ،موجب
میشود به بهترین شکل قابل رویت باشد.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

مدل

500

8-12

Capbar 8-12

500

12-16

Capbar 12-16

500

16-24

Capbar 16-24

250

16-32

Capbar 16-32

Headbar

هدبار

سر میلگردهای آزاد ،محل مناسبی برای نفوذ عوامل خوردگی است .این مساله به تدریج باعث فرسایش بتن
میشود و به این خاطر ،برای جلوگیری از ورود مواد خورنده ،هد بار به سر میلگردهای انتهایی گذاشته میشود.
تعداد در بسته

قطر میلگرد ()mm

پوشش بتن ()mm

مدل

500

12-18

30

Headbar 30/12-18

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

ابزار برای کاربردهای خاص

Ductbank
داکت بنک

فاصله نگهدار داکتهای مخابراتی برای کابل کشی در صنایع مخابراتی کاربرد دارد .این فاصله نگهدار که به نام شانه کفی
و رویه لوله نیز شناخته میشود ،کمک میکند تا داکتهای مخابراتی به صورت منظم و یکپارچه به هم متصل شوند.
تعداد در بسته

قطر ()mm

قطر ()inch

مدل

25

110

4

Ductbank /110

10

160

6

Ductbank /160

T Plus
تی پالس

تی پالس برای تنظیم فاصله میان کاشی و سرامیکهای کف و دیوار بکار میرود .منظم بودن این فواصل در زیبایی کار بسیار مهم است .با استفاده از بند کاشیهای
استانداد ضمن رعایت دقیق فواصل ،سرعت نصب نیز افزایش مییابد .تی پالسهای کپکو در اندازههای مختلف تولید میشود.
تعداد در بسته

)A (mm

مدل

200

2

+2

200

3

+3

200

4

+4

200

5

+5

200

6

+6

200

7

+7

A

200

8

+8

200

10

+10

200

2

T2

200

3

T3

200

4

T4

200

5

T5

200

7

T7

200

8

T8

200

10

T10

A

Roof Tile
روف تایل

این قطعه با ایجاد یک ارتفاع و فصل مشترک یکسان برای موزائیک ،سنگ و یا کاشیهای چهارگوش سقفها بر
روی عایقهای بام برای محافظت از آنها در برابر شرایط محیطی استفاده میگردد.
تعداد در بسته

ارتفاع ()mm

قطر خارجی ()inch

مدل

100

13

150

Roof Tile

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

ابزار برای کاربردهای خاص

Foamfix

فوم فیکس

قطعه مناسب نصب فوم یونولیت به منظورعایق بندی سطوح.
تعداد در بسته

طول ()mm

قطر انتهایی ()mm

مدل

500

110

60

Foamfix

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

اسپیسرها و قطعات کمکی پالستیکی بتن

مالحظات مربوط به اسپیسرها

 –1هنگامی که اسپیسرها برای مدت طوالنی زیر نور مستقیم آفتاب قرار دارند ،شکننده میشوند .بنابراین پوشاندن آنها در چنین شرایطی الزامی است.
 –2ماده اولیه مورد استفاده در تولید اسپیسرها پلی اولفین میباشد .این نوع پالستیک در مقابل مواد اسیدی و بازی مورد استفاده در صنعت ساختمان مقاوم هستند.
 –3اسپیسرها در تمامی رنگها در دسترس و قابل تولید میباشند .ولی برای رنگهای به جز مشکی هزینه اضافه دریافت خواهد شد.
 –4بتنهای مسلح شده با اسپیسرهای پالستیکی در شرایط آتش سوزی مقاوم بوده و این مطلب توسط موسسه فنآوری ساختمان در برلین تائید شده است.
 –5استفاده 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.

المان سازهای و اسپیسر مورد مصرف در آن

پلیتبار
Platebar
والفیکس
Wallfix
استرندفیکس
Strandfix
نیل فیکس
Nailfix
پارافیکس
Parafix

فونداسیون

فیکس پلیت
Fixplate

تیر (پوتر  -قالب کناری)

کیجبار
Cagebar

تیر (پوتر  -قالب زیری)

راندچیر
Roundchair

ستون

النگچیر
Longchair

سقف (دال بتنی -تک شبکه ای)

ایزیچیر
Easychair

سقف (دال بتنی -دو شبکهای )

پلی چیر
Polychair

سقف
(تیرچه بلوک  -فوم پلی استایرن )

ویلسان
Wheelsun

سقف کامپوزیت

ویلبار
Wheelbar

راه پله

فیکسچیر
Fixchair

رمپ

ماکسی چیر
Maxichair

شمع بندی  -پایه پل

هاردچیر
Hardchair

نیلینگ

پاورچیر
Powerchair

تیرچه

اسپیسر

دیوار برشی -مخازن  -سیلوها

المان
سازهای

