
 
 

  

 

 

 بتن پارس ینفوذگر پودر

 
ومحافظت بتن در برابر نفوذ آب و مواد  یآب بند یباشد که برا یبه داخل بتن م ادیز اریساز با قدرت نفوذ بس ستالیکر  کنندهبنداز مواد آب یا گونه

با آهک آزاد و  وبه داخل بتن نفوذ نموده  یاسمز زمیو با مکان نییمو یهاسطح بتن طبق قانون لوله یمخرّب کاربرد دارد . پس از اجرا رو ییایمیش

ها و مواد  ونیو بتن را در برابر نفوذ آب ،  کندیپر م یسوزن یهاستالیرا با ساخت کر نییمو یترکها و لوله ها یداده و تمام رطوبت موجود واکنش

 .سازدیمقاوم م ایمخرّب موجود در انواع فاضالب و آب در ییایمیش

 

 مطابقت دارد: ریز یبتن پارس با استانداردها یپودر نفوذگر

 
CRD C48 - 37, ASTM C39, ASTM C267 - 76 

 

 
 و اثرات: خواص

 . اجرا سهولت و سرعت -۱

 از تنفس بتن . یریجلوگ عدم -۲

 با بتن . کنواختیبافت  لیتشک -۳

 . یمقاطع بتن هیکل یساز رینفوذناپذ -۴

 به داخل بتن. ادیز اریقدرت نفوذ بس -۵

 . یمحافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگ -۶

 ۱۱ یال ۳ نیب PHبا  یهاطیمقاوم در مح -۷

 است. یدنینبوده و قابل کاربرد در تماس با آب آشام یسمّ -۸

 

  مصرف: زانیم

 باشد . یهر مترمربع م یبرا لوگرمیک ۱/۲ یگرم ال ۸۰۰محصول حدود نیمصرف ا زانیطور متوسط م به

 هیبر متر مربع در دو ال لوگرمیک ۱/۵: وارید یمصرف برا زانیم

 هیال کیبر متر مربع در  لوگرمیک ۱  کف: یمصرف برا زانیم

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 کاربرد: موارد

 . آسانسور چاله -۱

 . لیحا وارید و تونل -۲

 انتقال آب . یکانال ها -۳

 ها و استخرها. نگیپارک -۴

 . یسطوح بتن یرفع نم زدگ -۵

 ها . ونیو فونداس ینیرزمیز یسازه ها -۶

 سرد . یو درزها ییاجرا یرفع نشت درزها -۷

 آب . یخانه ها هیو تصف یدنیشنا و مخازن آب آشام یاستخرها -۸

 

 مصرف: روش

از روغن  کهیصورت در  گردند. گرید یهاپوشش ای مریاز هر گونه ذرات سست ، گرد و غبار ، رنگ ، پرا یو عار زیتم ستیبا یقبل از اجراء م یبتن سطوح

 بالستواتر ایسند بالست  ای یبرق یمیس یهاسطح بتن با استفاده از برس ستیبا یباشد م یقلیبتن ص ایده استفاده ش یقالب بند یسوخته برا

 با ۱ به ۳ نسبت به را نفوذگر محصول .دییآنها اجرا خواهد شد با استفاده از آب مرطوب نما یرا که مواد نفوذگر بررو یسطوح هی.کلزشودیمضرس و تم

 دیهم بزن بهشدن مخلوط، فقط آن را  ظیحاصل شود. در صورت غل ظیو غل کنواختی یعیتا ما دیرا آن قدر ادامه ده کسیو عمل م دیینما مخلوط آب

. تا حصول دییآب مخلوط نما تریل ۷ تا ۶٫۵نفوذ گر بتن پارس را با  یلوگرمیک ۲۵ سهیک کی.بهتر است دییفرما یو از اضافه نموده آب جدا خوددار

 . دیرا ادامه ده کسیمل مع کنواختیهمگن و  یمخلوط

 

 ط استفاده شود.اختال ی+ پرّه( برالی)در یوازهمزن برق دیشروع عمل اختالط پودر را به آب اضافه کن یبرا: ۱ توجه

 . ردیمورد مصرف قراربگ قهیدق ۳۰تا  تاًیکه نها دییپودررا با آب مخلوط نما زانیآن م شهی: هم ۲ توجه

 

سطح کامالً با مخلوط در تماس  یتمام سوراخها و خلل فرج رو دیی. دقت بفرما دییسطح اجرا نما یبرس رو لهیبتن پارس را به وس یپودر نفوذگر

مدت  بهنمودن آب  یسطوح را با اسپر هیدوم کل هیخشک شدن ال مهیو پس از ن دییدوم را اجرا نما هیاول، ال هیخشک شدن ال مهی. بعد از ن رندیقراربگ

 کند (. یکمک م شتریکار به نفوذ بهتر و ب نی)ا دیعت مرطوب نگه دارسا ۴۸

 

 : ییایمیو ش یکیزیف خواص

 پودر         :  یکیزیف حالت

 یخاکستر                : رنگ

 متر مکعب یسانت بر گرم ۱/۰۹       مخصوص : وزن

 ندارد              کلر : ونی

 

 : 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  ۲۵  یها سهیک

 

 

 

 


