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 افزودني آب بند كننده بتن )واترپروف( 

ه عنوان آب بند كننده ثر و هم بؤعنوان روان كننده مه است كه هم ب دو منظورهافزودني يک  ،اين ماده

استاندارد ملي ايران به و  ASTM C494 Type Aبا  . اين ماده مطابقبتن مورد استفاده قرار مي گيرد

 .مي باشد 2( جدول 2022)بهمن 2203-2 شماره

 .... و ها خانه تصفيه آب، مخازن و منابع ساخت منظور به ناپذير نفوذ بتن توليد 

 آبي های سازه ساير ، آب نماها و ها حوضچه استخرها، 

 فاضالب  آب و تأسيساتو  تونلهای انتقال آب ،سدها  

 نياز باشد. بتن آب بند موردكه كجا هر  و، ديوارهای حائل آبروها ،  ی آبكانالها 
 

 و دوام بتن بهبود آب بندی 

 جلوگيری از به وجود آمدن تركهای سطحي و درنتيجه بهبود نفوذناپذيری بتن 

 )ذوب و انجماد( افزايش مقاومت بتن در سيكل های يخ زدگي 

 .د است و به آرماتور صدمه نمي زندبدون كلراي 

 و خزش بتنكاهش جمع شدگي  

 هبود كارايي بتن بدون نياز به مصرف آب اضافيب 

 با نمای ظاهری بهتر ، تراكم آسانتر بتن و ايجاد بتني فشرده تر 
 

 ت اصالح شدهوناليگنوسولف ع :نو

 تيره قهوه ای رنگ:

 كيلوگرم بر ليتر 30/2  ± 32/3 وص:وزن مخص

 PH: 2 ± 0/6   مقدار

 كيلوگرمي 223بشكه های و كيلوگرمي  23گالن های  ي:بسته بند

 نگهداری گردد. C00°تا  C0°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دمای بين  شرايط نگهداري:

  در بسته بندی اوليه و باز نشدهنگهداری مناسب ماه پس از توليد، به شرط  26 :مدت نگهداري

 .مصرفي رصد وزن سيمانيک د :ن مصرفميزا

را مي توان در بچينگ، درحين ساخت بتن اضافه كرد و يا آن را جداگانه در محل اين ماده  طريقه اختالط:

بتن ريزی به داخل تراك ميكسر اضافه نمود. در صورت اضافه كردن به تراك ميكسر ، به ازای هر 

 .مترمكعب بتن موجود ،  بايستي حداقل يک دقيقه ميكس شود

 ( سازگار است.S.R.Cضد سولفات ) با انواع سيمان پرتلند از جمله سيمان،  اين ماده

 .در صورت مصرف بيش از اندازه باعث افزايش زمان گيرش مي شود 

  قابل مالحظهجهت ساخت استخر و مخازن آب ، كاهش برای دستيابي به بتن نفوذناپذير و آب بند 

 توصيه مي گردد. Plasto Proof N-05آب به سيمان و استفاده از فوق روان كننده به همراه نسبت 

 چشم و يا مخاطهای تنفسي با آب گرم بشوييد و به پزشک مراجعه كنيد. پوست، در صورت تماس با پيش بيني هاي ايمني:

 مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد .  مسائل زيست محيطي:

 سمي است. غير :يتممسمو

 خطر بي :حمل و نقل
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