
واتر استاپ پی وی سی
ABA WATERSTOP

واتر استاپ پی وی سی با هدف جلوگيري از نشت و عبور آب از درزهاي اجرايي، انبساطي 
و مقاطع قطع بتن ريزي طراحي شده است كه بسته به نوع مقطع مورد كاربرد و شدت فشار 

سيال شكل آن تغيير مي نمايد. 
واتر استاپ پی وی سی بر اساس استانداردهای زير قابل ارزيابی می باشد: 

ASTM D297, ASTM D412, ASTM D471, ASTM D570, ASTM D572, ASTM D624
ASTM D638, ASTM D746, ASTM D747, ASTM D792, ASTM D1171 , ASTM D1149
ASTM D1203, ASTM D2240, CRD-C572, CRD-C573, DIN 18541-1, DIN 18541-2,
ISIRI 13277-1, ISIRI 13277-2

خواص و اثرات
انعطاف پذيري زياد	 
مقاومت كششي زياد	 
تنوع سايز و اشكال ظاهري 	 
درگيري كافي با بتن	 
مقاوم در برابر محيط شيميايی و خورنده	 
مقاوم در برابر محيط قليايي بتن	 
حفظ عملكرد و كارايي برابر با عمر بتن	 
مقاومت در برابر سرما و يخبندان	 

موارد كاربرد
1- جلوگيري از عبور آب در درزهاي اجرایي و انبساطي

2- رفع نشت سازه هاي پایين تر از سطح آب هاي زیر زميني
3- آب بندی انواع سازه هاي آبي بتني نظير سدها، تونل های

انتقال آب، کانل ها و. . . 
4- رفع نشت سازه های مدفون و نيمه مدفون

انتخاب نوع و سايز
واتراستاپ هاي پی وی سی در انواع تخت، حفره دار، کفي و 
دمبلی توليد  مي گردند. نوع تخت)A( براي درزهاي اجرایي 
و قطع بتــن، نوع حفره دار)D( براي درزهاي انبســاطي و 
ژوئن هــا و نوع کفــي)AA&DA( براي آب بنــدي درزهاي 
انبساطي و اجرایي کف سازه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

معموالً عرض واتراستاپ باید با ضخامت مقطع نصب برابر 
باشد.  شکل ظاهری واتراستاپ بسته به ارتفاع و حجم سيال 
و فشار وارده به مقاطع قرارگيری مشخص می گردد. بدین 
صورت که براي ارتفاع هاي کم واتراســتاپ هاي با ضخامت 
کم و براي ارتفاع هاي زیاد و فشــار زیاد واتراســتاپ هاي 

ضخيم و دو سر دمبلي )M( استفاده مي گردد. 

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی، تایيدیه ها و مقاالت مرتبط به سایت 
آبادگران مراجعه فرمایيد:

www. abadgarangroup. net 

روش نصب
واتراســتاپ هاي تخت )A( در محل هاي پيش بيني شــده 
قطع بتن باید مورد استفاده قرارگيرند که نيمي از عرض آن 
در بتن قدیم و نيمه دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت. 
واتر استاپ هاي حفره دار )D( در محل هاي پيش بيني شده 
درزهاي انبساط و ژوئن ها باید به فرمي قرارگيرد که حفره 
واتراستاپ پس از بتن ریزي مقطع اول و دوم کاماًل در محل 
درز قرار گرفته تا در زمان انبساط و انقباض سازه، تنش هاي 

وارده را به خوبي کنترل نماید. 
بــراي ثابت نمودن واتراســتاپ در مقاطــع از گيره هاي 
واتراســتاپ اســتفاده شــود و هرگز براي ثابت سازي نوار 
واتراســتاپ آن را سوراخ ننمایيد. زیرا به جهت تغيير تنش 
در محل ســوراخ و فشــار بتن هنگام عمليات بتن ریزي، 

واتراستاپ دچار پارگي مي گردد.  
گيره واتراستاپ در هر متر طول واتراستاپ به تعداد حداقل 
4 عدد و به صورت زیگزاگ به مقاطع باال و پایين نوار متصل 
گردد و نهایتاً با استفاده از سيم آرماتوربندي، گيره ها را به 

آرماتورها ببندید. 
براي اتصال واتراســتاپ ها به یکدیگر از روش جوشــکاري 
واتراستاپ با استـــفاده از دستــگاه جوش و الکترودهاي 

پی وی سی و یا هویه واتراستاپ استفاده گردد.     

مشخصات فيزيكی 
12/5 MPa حداقل :)ISIRI 13277 , CRD-C572( مقاومت کششی
درصد ازدیاد طول )ISIRI 13277 ,  CRD-C572(: حداقل 370 درصد

مالحظات
شرایط نگهداری: دور از تابش مستقيم و مداوم نور خورشيد

نوع بسته بندی: حلقه های 20 و 25 متری
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