
 
 

  

 

 

 بتن پارس  ریگ یآن

 
مادّه با  نیا ردیگیباشدمورد استفاده قرار م دیدچار نشت شد یکه سازه بتن یکه در موارد باشدیم مانیس هیآماده بر پا بیترک یمحصول نوع نیا

 .گرددیو مانع از نشت و عبور آب م شودیسخت م هیثان ۱۰در مدت زمان کمتر از  ونیدراسیدر امر واکنش ه عیتسر

 

پر  ینشـــت ها یانســـداد آن یقدرتمـــند برا یریخم آب با  باشد که پس از مخلوط شدن یم یماده آب بند کننده فور یبتن پارس نوع ریگ یآن

 سازد. یفشار م

 

 مطابقت دارد . ASTM C928-05پارس با استاندارد بتن  ریگ یآن

 

 
 

 و اثرات : خواص

 

 . عیسر رشیگ -۱

 کلر . ونیفاقد  -۲

 . یو دائم داریپا -۳

 . سهولت اختالط با آب -۴

 . یبدون انقباض و ترک خوردگ -۵

 از سازه . عیسر یبردارامکان بهره -۶

 به عمر سازه مورد کاربرد. تیفیحفظ ک -۷

 قابل کاربرد است. یدنیو در تماس با آب آشام ستین یسم -۸

 مخصوصاً بتن ، سنگ و آجر . به انواع مصالح یعال یچسبندگ -۹

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 کاربرد : موارد

 

 چاله آسانسورها . -۱

 . تونل ها ، سدها ، مخازن -۲

 . مدفون یو سازه ها نیزم ریز -۳

 محل عبور آب . یهاها و سوراخپرکردن ترک -۴

 . یوسنگ یبتن یها سازه در  عبور آب یمجار و درزها محل در  نشت آب یقطع آن -۵

 

 مصرف : زانیم

 ۵متر مربع به ضخامت  کی یگفت برا توانیبطور معمول م یول گرددیدر حال نشت مشخص م اریعمق ش ایمصرف براساس حجم سوراخ و  زانیم

 .گرددیماده مصرف م نیاز ا لوگرمیک ۶در حدود  متریلیم

 

 مصرف : روش

. پر کردن دیازهرگونه مواد سست و زائد گردان یسطح را عار ر،یگ یآن یو قبـــل از اجرا دیشکل( بـــاز کن V) یجناقسنگ را به صورت  ایبتن  درز

 ییقسمت ها در.  دییسنگ هم سطح نما ای. بعد از پر کردن کامل درز و رفع نشت، آن را با بتن  دیمرکز نشت انجام ده یدرز را از سطوح مجاور به سو

لوله را برداشته  انی. در پا دییرفع نشت بفرما ریگ یآن و سپس حول آن را با دیاستفاده کن یجهت زهکش کیلوله بار کیوجود دارد از  یادیکه فشار ز

 . دیکن یروش فوق آب بند مانده را به یو موضع باق دیببر ای

 

 .ردیمورد استفاده قرار گ هیثان ۲۰که در مدت زمان کمتر از  دیرا با آب مخلوط کن ریگیآن مقدار از پودر آن شهیهم : ۱توجه

 .باشدیبا آب با استفاده از دست )با دستکش( م ریگیروش اختالط پودر آن نیبهتر: ۲ توجه

 

 : ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 

 یخاکستر                   : رنگ

 پودر            : یکیزیف حالت

 متر مکعب یسانت بر گرم ۱٫۱۶  : یمخصوص ظاهر وزن

 متر مکعب یسانت بر گرم ۱٫۹۹   :  ریمخصوص خم وزن

 ( BS 5075 استاندارد از کمتر) ندارد                کلر:  ونی

PH :                     ۱۱   

 هیثان ۳۰ یال ۲۰            : رشیگ زمان

 

 : مالحظات

 : ینگهدار نحوه

 باشد. یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۳۵ یال ۵ ی، در دما دینور خورش ی، دور از رطوبت و تابش طوالن هیاول یسال در بسته بند کی

 : یبسته بند نوع

 یلوگرمیک ۱۰و ۵ یها سهیک

 


