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 واتر پروف بتن

 افزودنی واتر پروف جهت استفاده در بتن های در حال اجرا

اه ی اب باعث به هم ریختن و انسداد رماده ای برای اب بندی بتن های در حال اجرا که به وسیله قطبی نمودن ذرات سیمان و مولکول ها

و دلیل اندازه میکرونیزه مواد سازنده اش )در حالت پودر( و خاصیت آب گریزی که دارد به عنوان بهترین  های ورود آب به بتن می شود

 ماده ضد آب برای پر نمودن ریز فضاهای خالی و میکروسکوپی بین اجزای سازنده بتن کاربرد دارد

 مزایا:

  ر صورت استفاده از نوع مایعد 12به  6توانائی افزایش اسالمپ بتن از 

 جلوگیری از پدیده جدایی مصالح سنگی و خمیر سیمان 

 جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن 

 مناسب برای استفاده در سازه های آب شرب 

  درصد 98افزایش ضریب اب بندی بتن تا 

 جلوگیری از حمله نمک های سولفاتی 

 کاربرد:

 ناپذیر جهت سازه هایی چون سد ها، مخازن، کانال های آب  تولید بتنی با ضریب آب بندی باال و نفوذ 

  استفاده در بتن فونداسیون سازه هایی که به علت باال بودن سطح اب زیر زمینی تحت مجاورت فشار های هیدروستاتیکی آب

 قرار می گیرند

 یندی سازه های اب شرب اب 

  خاک وجود دارند.ساختن بتن سازه هائی که در مجاورت و حمله نمک های مزاحم 

 بتن ریزی فاضالب ها که نیاز به بتنی نفوذ ناپذیر دارند 

 میزان مصرف:

 نیم کیلو گرم به ازاء هر کیلو گرم سیمان مصرفی تعیین می گردد میزان مصرف واتر پروف 

  گردد لذا از مصرف الزم به توضیح است مصرف بیش از اندازه باعث دیر گیر شدن بتن و احتمال تاثیر اندک در مقاومت بتن می

 بیش از اندازه اجتناب گردد

 روش مصرف:

واتر پروف را می توان به بتن آماده اضافه نمود ویا به صورت خشک با اجزاء دیگر بتن مخلوط نمود واترپروف مایع را فقط به خمیر بتن 

 آماده اضافه  و برای هر متر مکعب یک دقیقه میکس نمایید.

 نگهداری:

 ماه نگهداری نمود 12ته بندی اصلی و به دور از سرما نگهداری نمایید در این شرایط می توان محصول را تا را در بس واترپروف
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 بسته بندی:

 کیلو گرمی عرضه می گردد. 25لیتری مناسب و پودری در کیسه های  200و بشکه های  30و   20واتر پروف مایع در گالن های 

 

 اطالعات فنی بر اساس قرارداد فروش برای خریداران قابل اتکا می باشد  .دارد قرار قانونی پیگرد تحت و ممنوع اطالعات از برداری کپی هرگونه

 


