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روش مصرف
1- واترپروف پودري را به داخل بچینگ یا تراک میکســر 
پیش یا پس از افزودن آب به مصالح خشک اضافه نمایید. 
2- واترپروف مایع می تواند با بخش کوچکی از آب اختالط 

بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد. 
3- همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و 

پس از اختالط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد. 
توجه 1: واترپــروف بتن باید همراه با مــواد کاهنده آب 
مصرف شود.  توصیه می گردد پودر واترپروف پس از اضافه 

نمودن مواد کاهنده آب به بتن، اضافه شود. 
توجه 2: معادل وزني واترپروف مایع مصرفي از میزان آب 

اختالط  بتن کم مي شود. 

مشخصات فیزیکي و شیمیایي 
مایعپودرینوع واترپروف
وزن مخصوص

g/cm31/15±0/151/02±0/05

مایعپودرحالت فیزیکی
شیریسفیدرنگ

نداردنداردیون کلر

مالحظات
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

شــرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از یخبندان و تابش 
مستقیم نور خورشید

بهترین دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتیگراد
نوع بسته بندی: 

واترپروف پودری: کیسه 25 کیلوگرمی
واترپروف مایع: گالن 20 کیلوگرمی

نکتــه فني: از دالیل اصلي نفوذپذیــري بتن مي توان به 
خلل و فرج ریز میکروســکوپي بین سنگدانه ها که عمدتاً 
ناشي از کسري فیلر مي باشد و همچنین لوله هاي موییني 
که به واســطه تبخیر آب در بتن پدیدار مي گردند، اشــاره 

نمــود. لذا بهترین روش علمي و عملي براي ســاخت بتن 
کاماًلنفوذناپذیر اســتفاده از پودر واترپروف به عنوان یک 
فیلر میکرونیزه ضــد آب براي پر نمودن تمام خلل و فرج 
ریــز به همراه مواد افزودني کاهنده آب بتن جهت کاهش 

نسبت آب به سیمان مي باشد.           

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 فوراً با آب 

شیرین فراوان شسته شود. 
درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.
لطفاً به برگه اطالعات ایمنی )MSDS( مراجعه شود.

این ماده آتش زا نیست. 

واترپروف بتن
E. M. WATERPROOF

E. M. WATERPROOF نوعی ماده آب بند کننده می باشــد که تمام مقطع بتن را به جســمی 
آب گریز تبدیل می نماید.  واتر پروف بتن با دو حالت فیزیکي مایع و پودري عرضه مي گردد. 
نوع مایع آن افزودني مناســبي براي آب بندي و نفوذناپذیر ســاختن انواع مالت هاي بنایي و 
دوغاب کاري می باشد.  نوع پودری واترپروف با سایز ذرات میکرونیزه، فیلر ضد آب موثری 
برای پر نمودن فضاهای خالي ناشــی از کسری فیلر سنگدانه ها می باشد.  با به کارگیری این 
فیلر مناسب عالوه بر اصالح دانه بندی مصالح، خواص رئولوژی مخلوط بتن تازه نیز بهبود پیدا 

می نماید. 
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

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 سنگدانه ها
انتقال قابلیت آبگریزی فیلر به بتن	 
رفع جذب آب و نفوذ پذیری بتن	 
بدون تأثیر در مقاومت فشاری بتن	 
حفظ خواص آب بندی در طول زمان بهره برداری 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	 

موارد کاربرد
1- اجــراي بتن نفوذ ناپذیر جهت ســدها، تصفیه خانه ها، 
مخازن ذخیره آب، پل ها، کانال ها، تونل ها و فونداسیون ها

2- بتن ریزی و ســاخت بتن نفوذناپذیر در شــوره زارها و 
مناطق حاوی یون های سولفات و کلر

3- ساخت مقاطع بتنی مجاور با آب دریا
4- آب بند نمودن قطعات پیش ساخته بتني

مقدار مصرف
مقدار دقیق مصرف از طریق آزمایش هاي کارگاهي مشخص 
خواهد شد. در بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي شکسته 
حدود 1 تا 2 درصد وزن ســیمان واترپروف پودري مورد نیاز 
می باشد. براي نفوذناپذیر ساختن مالت هاي بنایي یا بتن هایي 
که با مصالح کاماًل طبیعي و فاقد کسري فیلر سنگدانه ساخته 
می شــوند، حدود 1/5 تا 2 درصد وزن سیمان واترپروف مایع 

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 امکان پذیر می باشد. 
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