
واتراستاپ بنتونیتی
ABABENTO-FLEX

این نوع جدید واتراستاپ كه مخصوص جلوگیری از نفوذ آب و رفع نشت درزهاي اجرایي 
و مقاطع قطع بتن ریزي می باشــد با استفاده از سدیم بنتونیت فعال در ماتریس بوتیل رابر 
با خاصیت ارتجاعي بسیار زیاد طراحي شده است كه به صـورت كنترل شده اي در هنگام 

تماس با آب منبسط مي شود و مانع عبور آب از درزهاي سازه های بتنی خواهد شد. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

ASTM D792, ASTM D297, ASTM D471, ISO 1817, ISO 2285, ISO 7619-1, DIN 53504
DIN 53505, DIN 53521

خواص و اثرات
آب بندي درزهاي سرد براي محافظت از آرماتورها 	 
قابلیت پرنمودن درزها و حفره های بتن	 
امکان اجرا در مقاطع پرآرماتور 	 
امکان اجرا بر روي سطوح بتني ناصاف )درزهاي سرد 	 

احتمالي(
حفظ شکل اولیه خود در برابر فشار آب 	 
مقاومت در مقابل نم، رطوبت و خشك شدن مداوم 	 
امکان تاخیر بیشتر در سیستم متورم ساز	 
عملکرد دائمي و بدون نقص 	 
جایگزین مناسب واتراستاپ های پی وی سی	 
بدون نیاز به اورلپ نمودن یا جوشکاري در زمان نصب 	 
ایجاد نوار واتراستاپ یکپارچه و بدون درز اورلپ و فاقد 	 

گسیختگي
شکل پذیري زیاد و نصب آسان 	 
ســرعت نصب بســیار زیاد بدون نیاز به استفاده از 	 

ابزارآالت خاص
غیر سمی و قابل استفاده در معرض آب	 

موارد کاربرد
1- آب بندي درزهاي اجرايي سطوح افقي و عمودي

2- آب بندي سطوح ناهموار يا درزهاي سرد احتمالي 
3- آب بندي دور لوله ها و جايگزين فلنج هاي آب بند

4- نفوذ ناپذيرســازي درزهاي اجرايي و مقاطع بتن ريزي 
در انواع سازه هاي ذيل:

 سدها و تونل ها
 استخرها و تصفیه خانه های آب و فاضالب

 کانال های انتقال آب
 منهول ها و مخازن ذخیره آب

 فونداسیون ها و سازه های مدفون و نیمه مدفون
 مقاطع بتنی برشی و ديوارهای باربر

روش نصب
پیش از اجرا تمامي سطوح زيرکار بايد خشك، تمیز و عاري 
از هرگـــونه آلودگي، گرد و غبار، اجزای سست، چربي و...  
گردد.  با توجه به اهمـیت چسبندگي واتراستاپ بنتونیتي 
به بتـــــن از چســب مخصــــوص واتراستاپ بنتونیتي 
ABABENTO-FLEX ADHESIVE بــراي اتصال نوار آب بند 
به بتن اســتفاده گردد.  در درزهای عمودی يا سقفی برای 
حصول اطمینان از عدم گسســتگی نوار واتراستاپ ازبتن، 
استفاده از میخ فوالدی توصیه می گردد. کافي است دو لبه 

برای مشاهده نتايج آزمايشگاهی، تايیديه ها و مقاالت مرتبط به سايت 
آبادگران مراجعه فرمايید:

www. abadgarangroup. net 

به هم رسیده را کنار هم محكم فشار دهید و ثابت سازيد، 
بدين ترتیب نیازي به اورلپ نمودن وجود ندارد. 

نکات فنی
1-مقطعي که واتراستاپ بنتونیتی در آن  کارگذاري شده تا 

پیش از بتن ريزي نبايد در آب غوطه ور شود. 
2-اجــراي حداقل 50 میلي متر پوشــش بتنــي بر روي 

واتراستاپ بنتونیتي الزامي مي باشد. 
3-بهتــر اســت در زمان نصــب و قرارگیري واتراســتاپ 

بنتونیتي کل مقطع خشك باشد. 
4-اين نوع واتراســتاپ برای آب بنــدی درزهای قطعات 

پیش ساخته بتنی مناسب نمی باشد. 
5-در زمــان نصب و پیش از بتن ريــزی درمقابل رطوبت 

شديد و باران مستقیم محافظت شود. 
ABABENTO-FLEX-6 در تمــاس با آب های حاوی نمك 

ممكن است به اندازه کافی منبسط نشود. 
ABABENTO-FLEX-7 می تواند در فشــارهای آب تا عمق 

12 متر استفاده شود. 

مشخصات فنی
تغییر حجم:

بعد از 7 روز درآب: حداقل 100 درصد
بعد از 14 روز درآب: حداقل 150 درصد

خشك و مرطوب نمودن )10 مرتبه(: حداقل 150 درصد

مالحظات
مدت نگهداری: يك سال در بسته بندی اولیه

شــرايط نگهداری: در محل خشــك و خنك، دور از تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترين دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: حلقه   7 متری

حفاظت و ایمنی
اين ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و 
محیط زيســت قرار ندارد، با اين وجود به هیچ عنوان نبايد 

بلعیده شود يا با چشم تماس داشته باشد. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشك مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطالعات ايمنی )MSDS( مراجعه شود.  
اين ماده آتش زا نیست. 
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