
 افزودنی های بتن

 آب بند کننده مابع

 Plastit WPC 
 آب بند کننده کریستال ساز مایع

يك افزودنی آب بند کننده کريستال   WPC پالستيت

اين محصول بر پايه ترکيبات . ساز داخلی بتن می باشد

آلی بوده که  پس از گيرش بتن داخل کانالهای مويينه 

اين کريستالها مانع تنفس . بتن ايجاد کريستال می کند

بتن نمی شود ولی از نفوذ آب به داخل بتن جلوگيری می 

 .کند

 ییحالت فیزیکی و شیمیا 

 خواص و اثرات
کاهش نفوذ پذيری و تراوايی بتن

فاقد کلر بوده و مناسب جهت بتن های مسلح و  -

.پيش تنيده می باشد

.مانع از تنفس بتن نمی شود -

بهبود مقاومت بتن در سنين مختلف -

  کاربردموارد
 بتن های سازه ای و پيش ساخته

 اندودهای ماسه و سيمان

 مصرف محدوده
 کيلوگرم 3تا  1مصرف اين محصول بين  محدوده

به ازای هر صد کيلو مواد سيمانی ،شامل سيمان 

 سيمان (PFA) خاکستر بادی (PC) پرتلند

 .و ميکروسيليس می باشد (GGBFS) سرباره

برای بتن های با نسبت آب به سيمان باالتر در 

.حداکثر ميزان مصرف شود

o نکات قابل توجه:
  الزمه اثربخشی اين دسته محصوالت، کيفيت

اجرای مناسب بتن می باشد، به اين معنا که 

چنانچه طرح اختالط بتن نامناسب باشد، و 

بندی خلل و فرج بتن زياد باشد اثربخشی آب 

لذا شرط اوليه آب بندی . نيز کاسته می شود

بتن طرح اختالط مناسب و اجرای استاندارد 

بتن می باشد و مواد آب بند کننده به عنوان 

.تکميل کننده عمل می کنند

  به مقدار افزودنی استفاده شده از آب اختالط

.بتن کسر گردد

  استفادهروش
مقدار افزودنی محاسبه شده در هنگام اختالط بتن به 

تدریج به بتن افزوده شده و به مدت 2 تا 5 دقیقه 
اختالط کامل گردد.

o عمل آوری
عمل آوری بتن های آب بند شده با اين محصول 

همانند ديگر سازه های بتنی بوده و با استفاده از مواد 

 .قابل عمل آوری می باشد capcureعمل آورنده 

o توجه نکات قابل
  افزودنی فوق مستقيماً روی سيمان و سنگدانه

.خشك ريخته نشود

  به ميزان افزودنی مصرفی، از آب اختالط بتن کم

.شود

 با افزودنی های ديگر بتن مخلوط نگردد.
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  بسته بندینحوه 

 242کيلو گرمی يا بشکه  22محصول فوق در گالن های 

 .کيلويی عرضه می شود

 

 شرایط نگهداری 
ماه  12محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 

 .قابل نگهداری می باشد

 موارد ایمنی 
جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی  WPC  پالستيت

. در صورت تماس با پوست می تواند ايجاد حساسيت کند

اين محصول از پوشش مناسب، عينك  لذا در هنگام کار با

 .و ماسك مناسب استفاده شود

o نکات قابل توجه 

  درصورتيکه اين افزودنی داخل چشم

 ، بادقيقه 15پاشيده شود، حداقل به مدت 

درون آب تميز پلك زده  ،چشم آسيب ديده

 .شود

  تماس اين ماده با پوست می تواند ايجاد

حساسيت کند و لذا چنانچه اين افزودنی 

روی بدن ريخته شود، سريعاً پوست آلوده با 

دقيقه در آب تميز  15حداقل به مدت 

 .شستشو دهيد

  لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده

 .شستشو شده و مجدداً استفاده شود

  در صورتيکه شخص مصدوم همچنان

احساس ناراحتی دارد سريعاً به پزشك 

 .مراجعه شود


