روش مصرف

واترپروف بتن

E. M. WATERPROOF

 E. M. WATERPROOFنوعــی ماده آببند کننده میباشــد که تمام مقطع بتن را به جســمی
آبگریز تبدیل مینماید .واتر پروف بتن با دو حالت فيزيكي مايع و پودري عرضه ميگردد.
نوع مايع آن افزودني مناســبي براي آببندي و نفوذناپذير ســاختن انواع مالتهاي بنايي و
دوغاب كاري میباشد .نوع پودری واترپروف با سایز ذرات میکرونیزه ،فیلر ضد آب موثری
برای پر نمودن فضاهای خالي ناشــی از کسری فیلر سنگدانهها میباشد .با به کارگیری این
فیلر مناسب عالوه بر اصالح دانهبندی مصالح ،خواص رئولوژی مخلوط بتن تازه نیز بهبود پیدا
مینماید.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی میباشد:
ASTM C1202, ASTM C1585, BS EN 12390–8, BS 1881-122

خواص و اثرات
•انســداد کامل تمامی خلل و فرج ریز ناشی از کسری
فیلر سنگدانهها
•انتقال قابلیت آبگریزی فیلر به بتن
•رفع جذب آب و نفوذ پذیری بتن
•بدون تأثیر در مقاومت فشاری بتن
•حفظ خواص آببندی در طول زمان بهرهبرداری از سازه
•جلوگیری از حمله سولفاتی و قلیایی شدن
•جلوگیری از نفوذ یون کلر و ســایر مواد شــیمیایی
خورنده به داخل بتن
•قدرت پخش بسیار زیاد و سهولت اختالط با بتن بتن
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 -1اجــراي بتن نفوذ ناپذير جهت ســدها ،تصفيه خانهها،
مخازن ذخیره آب ،پلها ،كانالها ،تونلها و فونداسيونها
 -2بتنریزی و ســاخت بتن نفوذناپذیر در شــورهزارها و
مناطق حاوی یونهای سولفات و کلر
 -3ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دریا
 -4آببند نمودن قطعات پيش ساخته بتني

مقدار مصرف

مقدار دقيق مصرف از طريق آزمايشهاي كارگاهي مشخص
خواهد شد .در بتنهاي ساخته شده با مصالح سنگي شكسته
حدود  1تا  2درصد وزن ســيمان واترپروف پودري مورد نیاز
میباشد .براي نفوذناپذير ساختن مالتهاي بنايي يا بتنهايي
ال طبيعي و فاقد كسري فيلر سنگدانه ساخته
كه با مصالح كام ً
میشــوند حدود  1/5تا  2درصد وزن سيمان واترپروف مايع
مورد نیاز خواهد بود.
تغییر مقدار مصرف :مصرف کمتر یا بیشتر از محدوده مجاز
ایــن ماده افزودنی فقط با مجوز کارشناســان تکنولوژی بتن
شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران امکانپذیر میباشد.

 -1واترپروف پودري را به داخل بچینگ یا تراک میکســر
پیش یا پس از افزودن آب به مصالح خشک اضافه نمایید.
 -2واترپروف مايع میتواند با بخش کوچکی از آب اختالط
بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.
 -3همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و
پس از اختالط کامل عمل بتنریزی آغاز گردد.
توجه  :1واترپــروف بتن بايد همراه با مــواد کاهنده آب
مصرف شود .توصیه میگردد پودر واترپروف پس از اضافه
نمودن مواد کاهنده آب به بتن ،اضافه شود.
توجه  :2معادل وزني واترپروف مايع مصرفي از میزان آب
اختالط بتن كم ميشود.

مشخصات فيزيكي و شيميایي
نوع واترپروف
وزن مخصوص

g/cm3

حالت فیزیکی
رنگ
یون کلر

پودری

مایع

1/15±0/15

1/15±0/05

پودر
سفید
ندارد

مایع
شیری
ندارد

نمــود .لذا بهترين روش علمي و عملي براي ســاخت بتن
كامالًنفوذناپذير اســتفاده از پودر واترپروف به عنوان يك
فيلر ميكرونيزه ضــد آب براي پر نمودن تمام خلل و فرج
ريــز به همراه مواد افزودني كاهنده آب بتن جهت كاهش
نسبت آب به سيمان ميباشد.

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
محیط زیســت قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید
بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فورا ً با آب
شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا ً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.
این ماده آتشزا نیست.

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شــرایط نگهداری :ظرف در بسته ،دور از یخبندان و تابش
مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری +10 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بستهبندی:
واترپروف پودری :کیسه  25کیلوگرمی
واترپروف مایع :گالن  20کیلوگرمی
نكتــه فني :از داليل اصلي نفوذپذيــري بتن ميتوان به
خلل و فرج ريز ميكروســكوپي بين سنگدانهها كه عمدتاً
ناشي از كسري فيلر ميباشد و همچنين لولههاي موييني
كه به واســطه تبخير آب در بتن پديدار ميگردند ،اشــاره

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net
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