
 
 

 

 

 بتن پارس  ژهیکننده و میترم

 
سطوح کرمو و متخلخل بتن مورد استفاده قرار  میو ترم حیباشد که به منظور تسط یم مانیس هیو بر پا یپودر یبیبتن پارس ترک ژهیکننده و میترم

 صبه انواع سطوح و مصالح به خصو ادیز اریبس یکننده به واسطه وجود چسب بتن در ساختار خود عالوه بر قدرت چسبندگ مینوع ترم نی. اردیگ یم

 آورد. یفراهم م زیمقطع مورد کاربرد را ن ینمودن وموجبات آب بند ریبتن، امکان نفوذناپذ

 

 دارد: رمطابقتیز یبتن پارس با استانداردها ژهیکننده و میترم

 
ASTM C928-05 , ASTM C1583-04 

 

ASTM C39, BS EN  ۱۲۶۳۷-۳ 

 
BS EN 12636 , ASTM C1583 

 

 
 

 و اثرات : خواص

 

 سهولت اجرا . -۱

 بدون انقباض . -۲

 مختلف . یقابل ارائه در رنگها -۳

 و ذوب . خبندانی یکلهایمقاوم در مقابل س -۴

 سطوح . یساز ریو نفوذ ناپذ یآب بند تیقابل -۵

 : بتن ، گچ ، آجر و... ریباال به انواع مصالح نظ یچسبندگ -۶
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 کاربرد: موارد 

 . یآب یدرسازه ها یکش چهیماه -۱

 بولتها . انیپر نمودن حفره م -۲

 سطوح متخلخل . میو ترم حیتسط -۳

 . دیقبل از نصب پوشش جد وارهایکف و د یرسازیز -۴

 . یاز خطا در قالب بند یناش یهایناهموار حیتسط -۵

 با آب هستند . میکه در تماس مستق یقابل استفاده در سطوح -۶

 

 مصرف : زانیم

 باشد  یم لوگرمیک ۲یال ۱/۵حدود  متریلیم۱متر مربع به ضخامت  کیپوشش  یسطوح مورد اجرا برا یتخلخل و ناهموار زانیمصرف بسته به م زانیم
 

 مصرف : روش

 ، گرد و غبار ، ذرات سست گردد . یاز هرگونه چرب یعار ستیبا یم رکاریسطح ز ابتدا

 

همگن عمل  یریو تا به دست آمدن خم ختهیهمزن ر کی داخل  کننده میپودر ترم مانهیمخلوط کرده وبا پنج پ نیرز مانهیپ کیآب را با  مانهیپ کی

آماده شده را  التم تا  یمرطوب نمود، نها ستیبا یکار را م رینمود .( ابتدا سطوح زو پرّه استفاده  لیتوان از در یکار م نیا ی) برا دیاختالط را ادامه ده

 . دییسطوح مرطوب شده اجرا نما یماله با کاردک رو لهیبه وس

 

 .ردیمورد استفاده قرارگ قهیدق ۲۰که حداکثر در مدت زمان کمتر از  دییآن مقدار پودر را با آب مخلوط نما شهیهم : ۱ توجه

 است. یالزام ونیدراسیعمل ه لیتکم یبرا ساعت ۴۸  مرطوب نگه داشتن مقاطع مرمت شده تا مدت زمان :۲ توجه

 

 :ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 دلخواه                   :  رنگ

 عیما+پودر            :  یکیزیف حالت

 ندارد                  کلر: ونی

 آب در             انحالل:  تیقابل

 بر متر مکعب لوگرمیک۱۵۰۰    مخصوص پودر :  وزن

 تریبر ل لوگرمیک /۹۵       :عیمخصوص ما وزن

 

 : مالحظات

 : ینگهدار نحوه

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

 : یبسته بند نوع

 ۵و سطل  یلوگرمیک ۲۵ سهیک

 

 

 

 


