
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي هاي بتن و مالتاي براي پاکسازي سطوح از باقيماندهبتونيز ماده
هاي شيميایی، ساختار باشد. این محصول با ایجاد واکنشسيمانی می

 کند.کریستالی بتن را منهدم کرده و آن را قابل شستشو می
توليد محصول بتونيز طبق مشخصات فيزیکی و شيميایی جدول زیر 

 شود.می
 

 مایع  حالت فيزیکی 
 زرد رنگ رنگ

 3g/cm 05/0 ± 1/1 چگالی 
 حاوي یون کلراید مقدار کلرید

pH 0 
 -C 5 دماي انجماد

 
 کاربرد و اثر تمیزکننده سطحی

 کاربرد تمیزکننده
 هاي بتنیتميزکاري سطح انواع قالب ▪

 شدهباقيمانده بتن سختتميزکاري انواع سطوح و ابزار آلوده شده با  ▪

 آميزيسازي براي عمليات رنگشستشوي سطحی بتن جهت آماده ▪

 

 مزایای استفاده از تمیزکننده سطحی 

 دهدبا سطح بتن واکنش می ▪

 داراي بوي مالیم است ▪

 شودهاي بتن میباعث افزایش عمر قالب ▪

شده را به هاي استفادهسازي مجدد قالبزمان تميزکاري و آماده ▪
 رساندحداقل می

 
 محدوده مجاز و روش استفاده از ماده تمیزکننده

 نتيجه بهترین. نمایيد اعمال خنك و خشك سطح روي بر را بتونيز ▪
)بدون هوا(  ایرلس استفاده از اسپري با محصول این پاشش از

آن معمولی و یا حتی اعمال  هايپمپ با پاشش اما. شودمی حاصل
 پذیر است.با برس نيز امكان

 .نمایيد حاصل اطمينان سطح بودنخنك از بتونيز قبل از اعمال ▪

شده در مجاورت نور خورشيد را بر روي سطح داغبتونيز  هيچگاه: توجه)
 (نکنيداجرا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ازظهر، ساعات اوليه صبح یا بعدي بتونيزبهترین زمان براي اجرا
و محلی  کنيدرا براي كار مشخص از سطح . بخشی باشدمی( غروب)

و پاشش یكنواخت تا پایان  بگيریدعنوان نقطه شروع در نظر ه را ب
اجازه دهيد بتونيز،  قسمت را ادامه دهيد. پس از پوشش كامل سطح با

 نفوذ كند.بتن دقيقه به داخل سطح  ۴5تا  10تا این محصول به مدت 
این زمان بستگی به دماي محيط و ضخامت سازه دارد. زمانی كه بر 

 را بتونيزتشكيل شد، مجددًا  رنگروي سطح، پودر سفيدرنگ، شكري
 تبدیل از پس سطح و كامل شدناشباع تا. اسپري کنيد بر روي سطح

 بهترین بشویيد. آب با را آن شكلپنيري محصولی به بتن یا سيمان
 شود؛ هرچندمی حاصل ( بار 500تا  300 ) باال فشار با شستشو از نتيجه
 پاسخگو باشد.تواند میكشی شهري نيز لوله از خروجی فشار

 
 دقيقه ۴5 تا 20 براي تميز كردن وسایل كوچك، آنها را به مدت ▪

 .بشویيد سرد آب با سپس كرده، ورغوطه بتونيز در سطل حاوي

شدت گرم باشد، از ه در زمانی كه دماي هوا زیر نقطه انجماد و یا ب ▪
بهترین نتيجه در الزم به ذکر است خودداري نمایيد.  بتونيزاجراي 
 شود.گراد حاصل میدرجه سانتی 2۷د تا گرادرجه سانتی 5دماي 

آن را روي یک سطح در مقياس وسيع، بتونيز قبل از استفاده  ▪
گيري قدرت تميزكنندگی )تعداد دفعات مورد كوچك به منظور اندازه

  .نياز( آزمایش نمایيد

 کننده سطحینکات ایمنی در استفاده از ترمیم
شود؛ ضمنًا در تماس بندي میطبقهاین محصول در دسته مواد خطرناک 

تواند باعث ایجاد حساسيت شود. بنابراین در هنگام کار با با پوست می
این ماده الزم است از پوشش مناسب، عينک و ماسک استفاده شود. 

 همچنين رعایت نکات زیر الزم است:
در صورت تماس این ماده با چشم، شخص در معرض آسيب  ▪

 درون آب، پلک بزند.دقيقه  15حداقل به مدت 
در صورت تماس این ماده با پوست، سریعًا پوست آلوده به مدت  ▪

 دقيقه در آب تميز شسته شود.  15
لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددًا قابل  ▪

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

 جعه شود.است سریعًا به پزشک مرا
 .گاه بر روي سطح داغ ریخته نشودهيچاین ماده  ▪
 سازي سطح اجتناب شود.قبل از اجرا از مرطوب ▪

 بتونیز
 تمیزكننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی▪

 

Betonyse 
▪ Formwork and Concrete Surface Cleaner 
 



 
 

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده تمیزکننده

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C5دماي مجاز حمل و نقل و فضاي نگهداري این محصول بين 

C30 :است. ضمنًا رعایت موارد زیر نيز الزم است 
از قرار دادن ظرف حاوي ماده تميز کننده در معرض نور مستقيم  ▪

 خورشيد اجتناب شود.
 زدگی ماده تميز کننده جلوگيري شود.از یخ ▪

 طول عمر ماده تمیزکننده
این محصول در شرایط استاندارد، انبار و نگهداري  چنانچه ظروف حاوي

 ماه است. 12شود، زمان قابل استفاده از آن، 
 

 بندی ماده تمیزکنندهبسته
 شود.کيلوگرمی عرضه می 20هاي این محصول در گالن

 
 اطالعات تکمیلی

براي کسب اطالعات تکيملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 
تماس بگيرید. ضمنًا براي اطالع از عملکرد این ماده و اثر آن روي بتن 

( Betonyse-PPI)بتونيز شده به فرم اطالعات عملکردي سخت
 مراجعه کنيد.

 
 اطالعات تماس

الک آدرس شرکت: تهران، خيابان سهروردي شمالی، کوچه شهرتاش، پ
 ۴، طبقه اول، واحد ۷۴
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 021-89331شماره تماس:                                                  
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