
 WPCکپکو پروف 

 مایع شوندهکریستالبندکننده آبافزودنی کاهنده نفوذپذیری / 

CapcoProof WPC 
Permeability Reducing Admixture / Crystalline Water-Proofing Liquid 
 

بندد کنندده افزودنی کاهندده نفوذپدذیری بآبیك  WPC کپکوپروف

این محصول بر پایه ترکیبات آلی بدوده کده   باشد.میبتن  کریستالی(

هایی در منافذ مویینده شدن سیمان، کریستالدر طی فرایند هیدراته

شود ولدی ا  ها مانع تنفس بتن نمیاین کریستالنماید. بتن ایجاد می

 کند.نفوذ آب به داخل بتن جلوگیری می

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شدماره 

در استاندارد ملدی ایدران بده  9و الزامات عملکردی جدول  1-2930

 1شود. ضمناً این افزودنی با الزامات جدول تولید می 2930-2شماره 

نیدز  EN 934-2اسدتاندارد  9و الزامات جددول  EN 934-1استاندارد 

 تطابق دارد.

طبدق جددول  یدر  WPCصات فیزیکی و شیمیایی کپکدوپروف مشخ

شده در استاندارد ملی ایران به  است که در دامنه تغییرات مجا  اعالم

 شود.تولید می 2930-1شماره 

 
 مایع حالت فیزیکی 

 رنگبی رنگ
 3g/cm 20/0 ± 051/1 چگالی 

 ناچیز مقدار کلرید
 Na₂O% 0.2 ± 7.5%بر اساس  مقدار قلیا

pH 1 ± 8 
 -C 5 دمای انجماد

 

 

 افزودنی روی بتن مادهکاربرد و اثر 

 کاربرد افزودنی در بتن
 ساختهقطعات پیشو  درجاهای بتن -

 اندودهای ماسه و سیمان -

ها و سددایر خانهبنددی بدتن مخدا ن آب، اسدتخرها، تصدفیهآب -

 های در تماس با آبسا ه

 افزودنی در بتنمزایای استفاده از 
 شود.می بتن و مالت یبندباعث آب -
 دهد.را افزایش میدوام بتن را کاهش داده و  نفوذپذیری بتن -

قابدل تنیدده هدای مسدلو و پیشبتن درکلدر بدوده و یون فاقد  -

 .باشدمیاستفاده 

 شود.مانع ا  تنفس بتن نمی -

فشداری بدتن رو ، باعث افدزایش مقاومدت  28بعد ا  در سنین  -

 شود.می

 

 روش استفاده از ماده افزودنی در بتن

 محدوده مجاز استفاده از افزودنی در بتن
درصد و ن مواد  3تا  1، ا   WPCکپکوپروفمحدوده مجا  استفاده ا  

ه ا ای هدر یکصدد کیلدوگرم مدواد گرم بد 3000الی  1000سیمانی ب

خاکستر بادی و سدایر سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، 

طرح مخلوط بتن، ضخامت و حجم مقطدع  های مشابه( است.پو والن

های اصدلی در شداخ  و میزان نیا  بدرای کداهش نفوذپدذیری، بتن

 این محصدول بهینهمقدار باشد. تعیین میزان مصرف افزودنی فوق می

هدای ال م در های فدوق و بدا انجدام آ مایشبا در نظر داشتن شاخ 

 .شودتعیین می آ مایشگاه

بند آبهای با کیفیت باال را این محصول فقط بتننکته قابل توجه: 

و خلل و  بودهبتن نامناسب  مخلوططرح  اگربه این معنا که  کند؛می

دسته محصوالت  بزرگ باشند این ،هنییهای مو یاد و کانال ،فرج بتن

 ،بنددی بدتنلذا شدرط اولیده آب بندی این منافذ را ندارند.آبامکان 

باشددد و مددواد مناسددب و اجددرای اسددتاندارد بددتن می مخلددوططددرح 

 کنند.عمل می ،کنندهبندکننده به عنوان تکمیلآب

 افزودنی در بتن نحوه اختالط

در محل تولید بتن ببچیندگ( و در حدین  تواندمی  WPC کپکوپروف

بده آن اضدافه میکسر در محدل کارگداه یا در تراکبتن  ءاختالط اجزا

 شود. ضمناً ال م است نکات  یر رعایت شود:

دقیقده بده  5تدا  2پس ا  اضافه کردن این محصول، بتن بدین  -

طور کامل مخلوط شود و ا  تو یع یکنواخت ایدن مداده در بدتن 

 گردد.اطمینان حاصل 

 افزودنی نکات ایمنی در استفاده از



شود؛ هرچند در بندی نمیاین محصول در دسته مواد خطرناک طبقه

تواند باعدث ایجداد حساسدیت شدود. بندابراین در تماس با پوست می

هنگام کار با این ماده افزودنی ال م است ا  پوشش مناسب، عیندك و 

  یر ال م است:ماسك استفاده شود. همچنین رعایت نکات 

شدخ  در معدر  در صورت تماس این افزودندی بدا چشدم،  -

 د.درون آب، پلك بزندقیقه  15حداقل به مدت آسیب 

در صورت تماس این افزودنی با پوست، سریعاً پوست آلوده بده  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  15مدت 

 لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجددداً -

 قابل استفاده باشد.

در صورتیکه شخ  مصدوم همچنان احسداس نداراحتی دارد،  -

 .شودسریعاً به پزشك مراجعه ال م است 

 

 سایر نکات الزم در خصوص ماده افزودنی

 سازگاری افزودنی با سایر محصوالت
کپکدو در  شدرکت هایاین محصول با سایر افزودنیهمزمان استفاده 

یك طرح مخلوط بالمانع است. هرچند ال م اسدت هدر یدك ا  مدواد 

افزودنی به صورت مجزا، پیمانه گردد و سپس در مخلوط بتن اضدافه 

 شود.
 

 امکان خورندگی ماده افزودنی
این ماده  افزودنی نه باعدث شدروو و نده باعدث گسدترد خدوردگی 

های کد  و تمتنیده یدا سیسدمیلگردهای مدفون در بتن، فوالد پیش

 شود. سق  ساخته شده با فوالد گالوانیزه می

 

 روش حمل و نقل و انبار کردن ماده افزودنی

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C0حمل و نقل و فضای نگهداری این افزودندی بدین مجا  دمای 

C 25 :است. ضمناً رعایت موارد  یر نیز ال م است 

نور مسدتقیم معر  ا  قرار دادن ظرف حاوی ماده افزودنی در  -

 خورشید اجتناب شود.

 دگی ماده افزودنی جلوگیری شود. ا  یخ -

 طول عمر افزودنی
انبدار و  ،چنانچه ظروف حداوی مداده افزودندی در شدرایط اسدتاندارد

مداه  12 مان تولیدد، نگهداری شود،  مان قابل استفاده ا  افزودنی ا  

 است.

 

 بندی ماده افزودنیبسته
 1100هدای و پالت 220های ، بشدکه20هدای گدالندر این محصول 

 شود.عرضه می کیلوگرمی

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

روی و اثر آن این افزودنی  عملکردتماس بگیرید. ضمناً برای اطالو ا  

کپکدو به فدرم اطالعدات عملکدردی  شدهبتن تا ه و سختمشخصات 

 ( مراجعه کنید.CapcoProof WPC-PPIب WPCپروف 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سدهروردی شدمالی، کوچده شدهرتاد،  آدرس شرکت:

 4، طبقه اول، واحد 74پالک 

 1559613514کد پستی:                                                    

 021-89331                                              شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@ capco.co.ir                                    پست الکترونیك:


