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واترا ستاپ 
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واترا ستاپ 

PVC



شرح
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نفوذ آب از درزهاي اجرایی و انبسـاطی، همواره یکی از معضـالت 

موجود در اجراي ســازه هاي آبی مانند مخازن و اســتخرها می 

باشد و اصـلی ترین محل براي عبور آب همین درزهاي قطع بتن 

می باشند. بسیار دیده شده است که سازه هاي آبی قدیمی که به 

روشهاي سنتی تولید شده اند ، مشـــکل کاهش آب دارند، که با 

توجه به بحران کم آبی موجود در کشور، معضلی بزرگ محسـوب 

می شــــود . درزهاي بتنی باید به کمک نوارهاي آب بندي واتر 

استاپ آب بندي شـوند، تا درز انقطاع بتن در برابر نفوذ آب، ایمن 

شود. نوارهاي آب بندي (واتراستاپ) تولیدي شـرکت شـیمیایی 

 PVC بتن پالســــت، با تکیه بر دانش روز و بهترین مواد اولیه

(پلی وینیل کلراید)، توسط پیشـــــرفته ترین ماشین آالت روز 

طراحی و تولید می شود. واتراسـتاپ ها جهـت جلوگیري از عبور 

آب در درزهاي اجـرایی و انبســــــاطی سازه هاي بتنی مــورد 

استفاده قرار می گیرد و توسط گیره و یا مفتول به سازه میلگردي 

متصل می شود.  واتـراستاپ ها در عرض هاي 22-20-17-15-

30-40-50 سـانتیمتربا ضـخامتهاي 2 تا 8 میلیمتر قابل تولید 

است . 

PVC Waterstop

واترا ستاپ پی وي سی

انواع واتراستاپ تولیدي شرکت شیمیایی بتن پالست

 عبارتند از :

واتر استاپ دیواري تخت

واتـراستاپ دیواري حفره دار

واتـراستاپ کفی تخت

واتراستاپ کفی حفره دار 

واتراستاپ دمبلی تخت 

واتر استاپ دمبلی حفره دار 

-

-

-

-

-

-

نوارهاي آب بندي واتراستاپ بنا به نیاز سازه بتنی با 

( میزان ارتجاع ) 240 الی 450 و در ضخامت هاي 2 تا 8 میلیمتر                           

 قابل تولید می باشند. رولهاي واتراستاپ  ، معموالً در طول 25 

متري بسته بندي میشود.

Elangation 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

رنگ

مقاومت کششی در جهت  طولی

مقاومت کششی در جهت عرضی

وزن مخصوص

تغییر وزن پس از یک هفته غوطه وري در آب

درصد ازیاد طول در جهت عرضی

درصد ازیاد طول در جهت طولی 

درصد جذب آب پس از 24 ساعت 

میزان سختی

مقاومت در برابر پارگی 

زرد

13mpa

13mpa

1/35+0/05gr/cm3

%20

%360

%360

0/001

73 78

6mpa

-

ASTM D638                                                      مقاومت در محیط هاي قلیایی طبقا ستاندارد



3

خصوصیات ویژه

انعطاف پذیري باال در جهت طول و عرض

عامل بازدارنده عبور و نفوذ مایعات از محل اتصال بتن

مقاوم در برابر اسیدها و مواد قلیایی

مدت زمان کارایی برابر با عمر سازه بتنی

قابلیت تولید در ضخامتها و عرضهاي مختلف

قابلیت جوشکاري توسط هویه تبري و شمشیري

قابلیت اتصال سرد توسط چسب پی یو

قابلیت اتصال آسان توسط گیره واتر استاپ ومفتول 

مقاومت کششی باالتر از استاندارد

نصب آسان در بازه دمایی20-  تا 70+  درجه سانتیگراد

  مقاومت در برابر

 
CRD C572 PHهاي قلیایی مطابق استاندارد  

موارد مصرف 

آبب ندي درز  سازه هايب تنی در معرض فشارهاي هیدرواستاتیکی

آبب ندي درز  سازه هايب تنی در مجاورت آب و مایعات

آبب ندي سدها، کانال ها ول وله هايب تنی

آبب ندي مخازن آب و مواد شیمیایی

آبب نديا ستخرها و دریاچه هاي مصنوعی

قابلیتا ستفاده در مقاطعب تن ریزيب ا فشارهاي هیدرواستاتیکیب اال

امکانا ستفاده درا نواع مخازن آبیب ا ا رتفاعات گوناگون

مناسبب راي آبب ندي جکوزي و حوضچه هاي آبگرم

آبب ندي تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

آبب ندي تونل هايا نتقال آب 

مناسبب راي آبب ندي درزهايا جرایی تونلهايا نتقال ترافیک

مناسبب راي آبب ندي درزهايا جرایی تونل هاي راهسازي

آب بندي و ایمن سازي سیلوهاي ذخیره آرد و گندم و حبوبات
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انتخاب پهناي واتر استاپ

واتر استاپهاي پی وي سی در عرضـهاي مختلف 15 – 17 – 20 – 

22 – 24 – 30 – 40 و 50 سـانتیمتر طراحی و تولید می شـوند، 

که هر کدام بنا به شـرایط موجود در سـازه بتنی اعم از ضـخامت و 

پهناي بتن ، فشارهاي استاتیکی وارده ،ارتفاع آب و ... انتخاب و در 

مقطع بتنی مورد اسـتفاده قرار می گیرند . اما در شــرایط نرمال و 

سـازه هاي با شـرایط متوسـط، معموال پهناي واتر اسـتاپ برابر با 

ضخامت دیواره یا کف بتنی مورد نظر انتخاب می شود . الزم بذکر 

اسـت که حتی االمکان از واتراسـتاپ با پهناي کمتر از ضــخامت 

دیواره یا کف استفاده نشود.

انتخاب نوارهاي آب بندي واتر استاپ در دیواره ها و کف هاي بتنی 

از نظر پهنا و ضخامت ، ارتباط مســـتقیمی با فشـــار و ارتفاع آب 

موجود در سازه دارد. بر این مبنا آزمایشــات گســترده اي صورت 

گرفته و در نهایت بر اساس استاندارد                 پهنا و ضخامت 

مورد نیاز براي واتر استاپ با توجه به فشـــار و ارتفاع آب موجود در 

سازه  مطابق نمودار زیر انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد. 
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 (E) واتراستاپ دیواري تخت

در بسیاري از پروژه ها، استفاده از واتر استاپ به دلیل ایجاد ایمنی 

از ورود آب و نم از خارج سازه به داخل سـازه می باشـد. در اینگونه 

سازه ها مانند استخر یا مخازن تصفیه آب ، داخل سازه بتنی آب یا 

مایعات وجود ندارد و معموالً محل نگهداري و انبارش محصوالتی 

مانند آرد و گندم هســــتند، که در صورت مواجهه با نم و رطوبت 

دچار خرابی و فســـاد خواهند شد. براي درزهاي انقطاع بتن این 

سـازه ها که به درزهاي اجرایی موســوم اســت، اســتفاده از واتر 

اســتاپهاي نوع تخت گزینه مناســبی اســت و بدلیل عدم وجود 

انقباض و انبسـاط سازه اي، عملکرد مناسبی در مهار نم و رطوبت 

نفوذي از درزها، در حالت فشـار منفی خواهد داشت.  واتر استاپ 

دیواري تخت بصورت دو طرف آجدار تولید می شود و در طرفین ، 

داراي لبه هاي پهن تـري است، که گیره واتـر استاپ به آن وصـل 

می شـود . واتر اســتاپ دیواري تخت عموماً در درزهاي اجرایی و 

قطع بتن ریزي، مورد اســـــتفاده قرار می گیرد و با توجه به فرم 

هندسی و آجهاي در نظر گرفته شـده، مانع از نفوذ آب و مایعات از 

درزهاي اجرایی و قطع بتن ریزي خواهد شـــد . واتـر اســــتاپ 

دیـواري تخت عموماً در عرضــهـاي40-30-22-20-17-15-

50 سانتیمتر و ضخامتهاي2 تا 8 میلیمتر تولید می شـود . به طور 

کلی در سازه هایی که انقباض و انبســـاط وجود ندارد، استفاده از 

واتر اسـتاپ دیواري تخت گزینه مناسـبی اســت. چنانچه مدنظر 

کارفرما باشد امکان پانچ لبه هاي واتراستاپ بصـورت طولی جهت 

نصــب و تثبیت نوار آب بندي واتراستاپ به سازه میلگردي وجود 

دارد.

 

(E)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپ دیواري تخت

بخش آب بند کنندهبخش ارتجاعیبخش آب بند کننده

لبه تقویت شده دندانه مهاريدندانه آب بند

کـاربردها

مناسبب راي درزهايا جرایی و قطعب تن ریزي

مناسبب راي آبب ندي مقاطع قطعب تن ریزي سیلوهاي ذخیره آرد و 

گندم

مناسبب راي قرارگیري در درزهايا جراییت ونل هايا نتقالت رافیک

مناسبب رايا ستفاده درن قاط قطعب تن ریزي درت ونل هاي راهسازي

آبب ندي درز سازه هايب تنی که در معرضن فوذ آب و مایعات فشــار 

منفی قرار دارند.

A B C D E F                Gsize
item

 E 15

 E 17

 E 20

 E 22

 E 24

 E 30

 E 40

150

170

200

220

240

300

400

6

6

6

6

8

8

8

12

12

12

15

15

30

35

15

15

15

20

20

20

25

50

50

60

60

60

60

100

-

-

-

-

-

-

-

2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4

2.5 - 3 - 3.5 - 4

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5

2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4

2.5 - 3 - 3.5 - 4

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5

 E 50 500 9 4028 120 -   3.5 - 4 - 4.5 - 5 



A B C D E F                Gsize
item

 O 15

 O 17

 O 20

 O 22

 O 24

 O 30

 O 40

150

170

200

220

240

300

400

6

6

6

6

8

8

8

12

12

12

15

15

30

35

15

15

15

20

20

20

25

50

50

60

60

60

60

100

2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 415

17

20

22

24

30

40

2.5 - 3 - 3.5 - 4

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5

2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4

2.5 - 3 - 3.5 - 4

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6

 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5

(O) واتراستاپ دیواري حفره دار

بسیاري از سازه هاي بتنی، بخصوص سازه هاي آبی که در معرض 

فشارهاي هیدرو استاتیکی آب و مایعات هسـتند، دچار انقباض و 

انبسـاط سازه اي هسـتند. این انقباض و انبسـاط می تواند در اثر 

فشـــارهاي هیدرواستاتیکی مایعات و یا افزایش و کاهش دماي 

مایعات داخل سـازه و یا  عوامل دیگر باشـد . در این نوع سـازه ها 

براي نقاط قطع بتن ریزي، نیاز به نوعی واتر اسـتاپ اسـت که در 

برابر تنشـــهاي وارده مقاومت کافی داشته باشد و واتراستاپهاي 

نوع حفره دار به خوبی جوابگوي این نیاز آب بندي می باشـــند. 

واتر استاپ دیواري حفره دار بصـــورت دو طرف آجدار تولید می 

شود و داراي لبه هاي پهن تري اسـت تا گیره واتـر اسـتاپ به آن 

وصل می شود . نوار آب بندي واتر استاپ داراي آجهایی بصـورت 

طولی می باشـد، که پس از قرارگیري در بتن مانعی براي حرکت 

آب، از طریق فضـاي بین واتراستاپ و بتن خواهند شد.  در مرکز 

قسمت عرضی واتراستاپ دیواري حفـره دار ،یک سوراخ ( حفره )  

وجود دارد که در طول واتر استاپ بسـط داده شده است و وظیفه 

مهار تنشـهاي سازه اي را در اثر انقباض و انبســاط بر عهده دارد. 

واتر اســتاپ دیواري حفره دار عموماً براي درزهاي انقباضـــی و 

انبســاطـی و ژوئن ها مورد استفـاده قرار می گیرد . واتـر استاپ 

دیواري حفره دار در عرضــهـاي 40-30-22-20-17-15- 50 

ســانتیمتر و ضــخـامتهاي 2 تا 8 میلیمتر تـولید می شــوند. با 

توجه به نیاز کارفرما می توان لبه هاي واتراســــــــــتاپ را در 

راستايطولی بصورت پانچدار تولید نمود، تا امکان نصب و تثبیت 

واتراستاپ به سازه فوالدي توسط سیم مفتول وجود داشته باشد.
 

(O)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپ دیواري حفره دار

بخش آب بند کننده

لبه تقویت شده

دندانه هاي مهاري
دندانه هاي آب بند حفره ارتجاعی

6

کـاربردها

ا نبساطی و ژوئن ها مناسبب راي درزهايا نقباضی و 

مناسبب راي آبب نديا ستخرهاي شنا و پرورش ماهی

مناسبب راي آبب ندي مخازن،  سازه هاي آبی و کانالهايا نتقال آب

مناسبب راي آبب ندي درز  مخازن ذخیره سوخت و مواد شیمیایی

قابلیت آبب ندي درزهاي قطعب تن ریزي  و  تونل هايا نتقال آب

آبب ندي کلیه درز  سازه هايب تنی در معرض فشارهاي هیدرواستاتیک

مناسبب راي آبب ندي سدها و دریاچه هاي مصنوعی

-

 O 50 500 9 4028 120 -   3.5 - 4 - 4.5 - 5 



A B C D E F                Gsize
item

EM 24 240

300

16

18

120

120

27

30

60

80

24

30EM 30

3 - 3.5 - 4

3 - 3.5 - 4

بخش ارتجاعی آب بند کننده

لبه تقویت شده دندانه هاي آب بند کننده دندانه مهاري

7

 (EM) واتراستاپ دمبلی تخت

بعضاً سازه هاي بتنی وجود دارند، که عالوه بر نیاز سازه جهت آب 

بندي درزها، توسـط نوارهاي آب بندي واتر اســتاپ ، با توجه به 

نوع سازه ، حجم بتن ریزي و ...، فشـــارهاي استاتیکی باالیی در 

مرحله بتن ریزي وجود دارد که ممکن اســـت موجب پارگی و یا 

جدایی لبه هاي واتر استاپ و در نهایت جدایی واتر استاپ از سازه 

میلگردي شود. در این شرایط نیاز به واتر استاپی اسـت که داراي 

لبه هاي قوي تري، نســــــبت به نوارهاي آب بندي واتراستاپ 

معمولی باشـد . واتر اســتاپ تخت دمبلی گزینه مناســبی براي 

استفاده در مقاطع قطع بتن ریزي با فشـارهاي استاتیکی باال می 

باشد. واتر استاپ دیواري دمبلی تخت بصـــورت دو طرف آجدار 

تولید می شود و لبه هایی که قرار است توسط گیـره واتـر استاپ 

به سازه آرمـاتور وصـل شود بصــــورت یک دایره ( دمبـل ) می 

باشد که در طـول واتر استاپ بســط داده شده است . واتر استاپ 

دیواري دمبلــی تخت، عموماً در درزهـاي اجــرایــی که داراي 

فشــــــــارهاي استاتیکی باالیی می باشند، مورد استفاده قرار 

میگیرد. واتر اســــتاپ دیواري دمبـلی تخت در پهناي 24 و 30 

سـانتیمتر و ضــخامت 4 تا 6 میلیمتر تولید می شــود . به دلیل 

وجود لبه مســــــتحکم و مقاوم در مقابل پارگی، در واتراستاپ 

دمبلی تخت ، امکان اتصــــال توسط مفتول به شبکه میلگردي 

نسبت به سایر واتراستاپ ها میسرتر است.

 

(EM)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپ دمبلی تخت

کـاربردها

مناسبب رايا ستفاده در درزهايا جراییب ا فشارا ستاتیکیب اال

ب ا فشــــــار  مناسبب راي درزگیري سیلوهاي ذخیره آرد و گندم،

استاتیکی وب تن ریزيب اال

مناسبب راي آبب ندي درز فونداسیون ها و دیوارهاي حجیم

مناسبب راي مقاطعب تنی حجیم در معرض فشار منفی



A B C D E F                Gsize
item

OM 24 240

300

16

18

120

120

27

30

60

80

24

30OM 30

3 - 3.5 - 4

3 - 3.5 - 4

(OM) واتراستاپ دمبلی حفره دار

8

بســــیاري از سازه هاي آبی با حجم بتن ریزي باال مانند سدها و 

دریاچه هاي مصنوعی و تونل ها که فشارهاي استاتیکی باالیی در 

آنها وجود دارد و این فشــــارهاي استاتیکی ممکن است موجب 

جدایی واتر اسـتاپ از ســازه و یا پارگی آن در حین عملیات بتن 

ریزي شود . براي آب بندي درز نقاط قطع بتن ریزي با فشـارهاي 

استاتیکی باال، استفاده از واتر استاپهاي معمولی مناسب نیست و 

احتمال جدا شدن واتر استاپ از سازه در حین عملیات بتن ریزي 

وجود دارد. به این منظور واتراســـــتاپ دمبلی حفره دار، جهت 

استفاده در درزهاي انقباضی و انبسـاطی با فشـارهاي استاتیکی 

باال، طراحی و تولید شده است. واتر اسـتاپ دیواري دمبلی حفره 

دار بصـورت دو طرف آجـدار تولید می شود و دو لبه آن بصـورت 

یک دایره ( دمبل ) می باشد که در طـول واتر استـاپ بسـط داده 

شده است و گیره واتر استاپ به آن وصـل می شـود. واتر اسـتاپ 

دیواري دمبلی حفره دار در مرکز عرضی خود، داراي یک حفره یا 

سوراخ می باشد که در طول واتر استـاپ بســط داده شده است و 

وظیفه مهار تنش هاي ناشی از انقباض و انبسـاط سازه را بر عهده 

دارد .واتر اسـتـاپ دیواري دمبلی حفـره دار، معموالً در درزهـاي 

انبساطی که فشـارهاي استاتیکی باالیی را بایدتحمل کنند مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد .  واتر اســتاپ دیواري دمبلی حفـره دار 

عموماً در عـرضــهاي 24 و 30 ســـانتیمتر و  ضـــخامت4تا 6 

میلیمتر تـولید می شوند . به طور کلی بـراي درزهاي انبســاطی 

که فشــارهاي استاتیکـی باالیی به آنها وارد می شود، استفاده از 

واتر استاپ دیواري دمبلی حفره دار گزینه مناسبی است. 

کـاربردها

مناسب براي درزهاي انقباضی و انبساطی با فشار استاتیکی باال

قابلیت آب بندي درزهاي اســتخر، جکوزي و حوضــچه هاي با 

حجم بتن ریزي باال

مناسب براي آب بندي سدهاي بتنی و دریاچه هاي مصنوعی

قابلیت آب بندي تونل هاي انتقال آب با فشار استاتیکی باال

مناسبب راي مخازن ، کانالها و سازه هاي آبیب ا حجمب تن ریزيب اال

قابلیت آب بندي درز تونل هاي انتقال آب و مایعات

 بخش آب بند کننده ارتجاعی

لبه تقویت شده
دندانه هاي مهاري

دندانه هاي آب بند کننده 
حفره ارتجاعی

(OM)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپ دمبلی حفره دار



A B C D E F                Gsize
item

EF 24 240

300

10

12

40

40

25

25

110

150

24

30EF 30

3 - 3.5 - 4

3 - 3.5 - 4

(EF) واتراستاپ کفی تخت

9

امکان اجراي کف سازه هاي بتنی وسیع بصـورت یکپارچه و بتن 

ریزي گســــــــترده وجود ندارد و بالطبع در صورت بتن ریزي 

یکپارچه، ضــعف هاي ســازه اي براي بتن به وجود خواهد آمد . 

معموالً بتن ریزي سطوح گســـترده را در مقاطع کوچکتر، قالب 

بندي نموده و اجــرا مــی کنند. این روش اجـــرا موجب ایجاد 

درزهاي اجرایی در سازه بتنی می شـود، که در مورد سـازه هایی 

که در مجاورت آب و مایعات و بخصــوص فشـــارهاي منفی آب 

هسـتند، ضعف عمده اي محسـوب شده و موجب نفوذ مایعات از 

بیرون به داخل ســازه، در مدت زمان بهره برداري خواهد شــد. 

بدین منظور واتراسـتاپهاي ویژه اي طراحی و تولید شــده اند که 

مخصـــوص استفاده در درزهاي اجرایی کف سازه هاي بتنی می 

باشد . درکف هاي بتنی با درز اجرایی، واتر استاپ نوع کفی تخت 

مورد استفاده قرار می گیرد.  واتر استاپ کفی تخت بصـورت یک 

طرف آجدار و یک طرف صاف تولید می شود، که نســبت به واتر 

استاپهاي نوع دیواري، داراي آجهاي پهن تر و بلندتري هسـتند . 

واتر اســتاپهاي کفی تخت داراي آجهاي اصــلی با ارتفاع بلندي 

هسـتند، که با توجه به عرض واتر استاپ تعداد آنها متغیر است و 

عالوه بر آنها در فاصـله میان آجها ، شـیارهایی نیز وجود دارد که 

مانع عبور و گسـترش آب از فضـاي اتصـال بین واتر استاپ و بتن 

خواهد شـــد .واتر اســــتاپ کفـی تخت، عموماً براي آب بندي 

درزهاي اجرایی کف مورد استفاده قرار می گیرند و لبه صـاف آن 

در کف ســـــازه قرار گرفته و آجها رو به باال قرار می گیرد . واتـر 

اســتاپ کفی تخت عموماً در  پهنـاي 24  و 30 ســـانتیمتر  و 

ضخـامت 3 الی 5  میلیمتر تـولید می شود. 

کـاربردها

مناسب براي آب بندي درزهاي اجرایی کف هاي وسیع

مناسـب براي آب بندي درزهاي اجرایی کف سـیلوهاي ذخیره 

آرد و گندم

مناسب براي آب بندي درزهاي اجرایی کف هاي با فشـار منفی 

رطوبت

 بخش ارتجاعی

لبه تقویت شده
دندانه هاي مهاري

دندانه هاي آب بند کننده 

 بخش آب بند کننده  بخش آب بند کننده 

(EF)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپکفی تخت 



A B C D E F                Gsize
item

OF 24 240

300

10

12

40

40

25

25

110

150

24

30OF 30

3 - 3.5 - 4

3 - 3.5 - 4

(OF) واتراستاپ کفی حفره دار

10

ا مکان بتن ریزي یک پارچه  جهت بتن ریزي سازه هاي آبی وسیع ،

ا نبســـاطی، وجود ندارد . در صورت بتن  و بدون در نظر گرفتن درز

ا حتمال ترك  ریزي کف هاي وســـــیع بدون در نظر گرفتن درز ،

ا ثر نیروهاي وارده در زمانا جـرا و گیـرش  ا یجاد درز در خوردگی و

بتن و حتـی در زمان بهـره بــرداري وجود دارد. بدین منظور مــی 

ا بعاد کوچکتر به طور مثال 3*1 یا 2*1 و یا  بایســــت بتن کف در

ابعاد دیگر قالب بندي شده و بتن ریزي شـود . در نتیجهيا ین بتن 

ا نبساطی به وجود خواهد آمد که بهترین  ریزي،  درزهايا جرایی و

راه بـراي خــروج آب و مایعات به بیــرون و یا نفوذ آب و رطوبتا ز 

ا ي با  بیرون سازه به داخلهســـتند . بدین منظور واتراستاپ ویژه

ا ســت که  عنوان واتراسـتاپ حفره دار کفی طراحی و تولید شــده

ا ستاپ  مخصـــوصا ستفاده در درزهايا جرایی کف می باشد. واتر

کفی حفره دار، به صورت یک طرف آجـدار و یک طرف صاف تولید 

می شود، که نسبت به نوع واتـراستاپ هاي دیـواري داراي آجهاي 

ا سـتاپ کفی حفره دار داراي چند  پهن تر و بلنـدتر می باشـد . واتر

ا ي ضخیم  ا ندازه ا ز نظر ضخامت نیز به ا رتفاع بلند هسـتند که آج با

ا ثر بتن ریزي خم نشـــــوند و ماهیت  ا ند که در در نظر گرفته شده

ا ز دســـــت ندهند. عالوه بر آن آجهاي کوچکی به  ظاهري خود را

ا ست، که مجموع  صورت شیار در طول واتراستاپ گســـترده شده

ا ستاپ و بتن خواهند شد  این آج ها مانع نفوذ آبا ز فضـاي بین واتر

ا سـتـاپ کفـی حفره  ا یفا می کنند . واتر و در واقع نقش یک سـد را

دار، داراي یک حفره یا سوراخ در مرکز قســمت عـرضی  خود می 

ا ثر تنش  ا ست، تا در ا ستاپ بســـط داده شده باشد که درطول واتر

ا نبساطی سازه مقاومت بیشـتري داشته باشد و پاره  هايا نقباضی و

ا ستـاپ کفی حفـره دار عموماً بـراي آب بنـدي  نشــــــود .  واتر

ا ستـاپ  ا ستفاده قرار می گیرد. واتر درزهايا نبســـاطی کف مورد

کفـی حفره دار عموماً در عرضهاي 24 و 30 سـانتیمتر و ضخـامت 

4 تا 6  میلیمتر تـولید می شود .

کـاربردها

مناسب براي آب بندي درزهاي انبساطی کف

قابلیت آب بندي کف سازه هاي آبی گسترده

مناسبب راي آبب نديب تن کفا ستخرهاي شنا و پرورش ماهی

مناســب براي اســتفاده به عنوان آب بند کننده درزهاي کف 

مخازن و حوضچه ها

مناسب براي آب بندي کف انبارهاي ذخیره آرد و گندم

لبه تقویت شده

دندانه هاي مهاري

دندانه هاي آب بند 

 بخش آب بند کننده ارتجاعی 

حفره ارتجاعی

(OF)ابعاد و اندازه هاي واتر استاپ کفی حفره دار 



مناسب براي آب بندي درزهاي اجرایی کف

(OF)(EF)واتر استاپ کفی تخت  واتر استاپ کفی حفره دار

مناسب براي آب بندي درزهاي انقباضی و انبساطی کف

انتخاب نوع واتر استاپ بر اساس محل کاربرد

مناسب براي درزهاي اجرایی و قطع بتن ریزي
واتر استاپ دیواري حفره دار(O)(E)واتر استاپ دیواري تخت 

مناسب براي درزهاي انقباضی و انبساطی و ژوئن ها

11

مناسب براي آب بندي درزهاي اجرایی با فشار استاتیکی باال

واتر استاپ دمبلی حفره دار(OM)(EM)  واتر استاپ دمبلی تخت 

مناسبب راي آبب ندي درزهايا نبساطیب ا فشارا ستاتیکیب اال



12

2- حتی االمکان قبل از موعد استفاده از واتراستاپ، رول هاي
       آن باز نشود.

4- رول هاي واتراستاپ در شرایط آب و هوایی گرم، از تابش مستقیم 
نور خورشید محافظت شده و در محفظه اي سر پوشیده قرار گیرد.    

3- در صورت عدم استفاده از واتـراستاپ براي مدت طوالنی، حتماً
 رول هاي واتراستاپ با پوشش مناسب محافظت شود.

1- پس از تخلیه واتراستاپ ها از داخل کامیون، آنها را روي 
پالت قرار دهید.

نکات مهم در مورد نگهداري و استفاده واتراستاپ
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5-  در شـــرایط آب و هوایی ســـرد و یخبندان، رول هاي

 واتراستاپ در اتاقک  و یا محفظه بســته که دماي آن از دماي 

محیط باالتراست، نگهداري شود.

6-  چنانچه واتراستاپ ها  در اثر حمل و نقل طوالنی و یا چیده 

شدن بیش از حد روي هم دچـار تغییر شکل ظاهـري شده اند، 

پیشنهاد می شود قبل از استفاده، رول هاي واتراستاپ باز شود 

و توسط اعمال حرارت نسبت به حصول سطحــی صـــاف و 

همـوار اقـــدام شود.

7- چنانچه واتراستاپ ها در نتیجه کشــــــش یا جابجایی 

دچارپارگی شوند، از درجه کارایی ساقط خواهند شد و چنانچه 

لزوم اسـتفاده اجباري وجود داشـته باشـد، باید توسـط هویه 

واتراستاپ نقاط پارگی ترمیم شوند.

8- از سوراخ کردن واتراسـتاپ ها براي عبور سـیم یا مفتول

جداً  خودداري نمایید.
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9-واتراستـاپ باید زمانی نصــــب گردد که مدت زیادي از

 نصــــــب تا بتـن ریزي نگذرد ( زیرا واتـراستاپ نباید در

 معرض تـابش مســــتقیم آفتاب یا سرماي شدید باشد. در

. صورت لزوم باید توسط پوشش مناسب محافظت گردد )

10- در کف هاي بتنی بایـد دقت شـــــود آج هاي عمودي 

واتراستاپ درمعرض بتن ریزي کج نشوند.

11- در کف هاي بتنی باید واتراستاپ کفی استفاده شـود وآج 

واتراســـتاپ ، رو بـه باال قـرار گیـرد و امکان اســـتفاده 

معکـوس وجـود نـدارد.

12-  امکان نصـب واتـراستاپ روي سطح بتـن وجود ندارد 

و باید حتماً در وسط سازه قرار گیرد.
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قرارگیري و نصب صحیح واتر استاپ داخل سازه بتنی 

هنگام نصــــب واتر استاپ بین دو درز دیوار، دقت نمایید که 
نیمی از عرض واتر استاپ در یک طرف مقطع و نیمی دیگر در 

سمت دیگر مقطع نصب شود.  

دقت نمایید، واتراستاپ از نظر عرضی، کامالً وسـط ضـخامت 
دیواره بتنی قرار گیرد.

 در مورد واتراستاپ هاي حفره دار باید دقت شود که حفره 
واتراستاپ، در مرکز درز دو بتن، قرار گیرد.

رامکا

در صورتی که شـبکه روي آرماتور در بتن فونـداسـیون اجازه 
نصب واتراستاپ در وسط سازه را ندهد ، باید نسـبت به اجراي 
رامکا و تعبیه محل قرار گیري واتر استاپ در سـازه میلگردي، 

اقدام نمود. 

میله کمکی

 براي نصــــــــب واتراستاپ داخل شبکه میلگردي، از گیره 
واتراستاپ استفاده شود و چنانچه شـرایط نصــب گیره وجود 
ندارد از میله کمکی براي نصــــــب واتراستاپ توسط گیره، 

استفاده شود.

واتراستاپ داخل شبکه میلگردي بایدطوري تثبیت شود که در 
جریان بتـن ریزي و تردد کارکنان و فشار بتن به هیچ وجه جـدا 

و جابجا و یا کج نگردد.
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نحوه جوش و اتصال واتراستاپ به یکدیگر   

        PVC Waterstop Welding                      

شرح

عمل اتصال واتر استاپ به یکدیگر به دالیل مختلفی از جمله طول 

زیاد مقطع ، تقاطع واتر استاپها در دیوار و کف و یا سایر موارد، حائز 

اهمیت اسـت . در هر یک از حاالت مذکور باید به یکی از روشـهاي 

اتصـال ، نوارهاي واتر استاپ را به هم متصــل نمود تا همان نقطه 

تبدیل به محلی جهت عبور مایعات ایجاد نشــــــــود . بر اساس 

استانداردهاي موجود براي واتر استاپ، روشهاي اتصـــــــــالی 

متفاومتی ارائه شده است که توسط ابزارهاي خاص این اتصـــال 

انجام می شود.  اتصـال دو سر واتراستاپ، عمدتاً به صورت دو راه، 

سه راه، چهار راه و نیز به صورت عمودي و افقی انجام می شود که با 

توجه به نقشـــه سازه و درزهاي اجرایی موجود تعیین می شوند. 

چنانچه اتصال واتراستاپ به صورت استاندارد به یکی از روش هاي 

مذکور انجام شــود، ضـــریب اطمینان براي آب بندي باال رفته و 

جوش دو سـر واتراسـتاپ نیز به خوبی انجام می پذیرد. الزم بذکر 

است اتصـــال واتر استاپ مطابق تصــــاویر زیر، می تواند توسط 

ابزارهاي ویژه در محل پروژه انجام شـود و یا در کارخانه ســازنده 

واتر استاپ، در ابعاد خاص تولید و مستقیماً در پروژه، مورد مصرف 

قرار گیرد. 

Tاتصال Lاتصال +اتصال



انواع روشهاي اتصال واتر استاپ

اتصال دو سر واتر استاپ به یکدیگر به روشهاي گوناگونی
 به شرح زیر قابل انجام است:

ا تصال توسط هویه شمشیري یا تبري ) الف: اتصال گرم (
ا تصال توسط چسب پی یو )                                   ب: اتصال سرد (

الف : روش اتصال گرم واتر استاپ

اتصال گرم واتراستاپ به دو طریق انجام می گیرد:

 جوش لب به لب:

جوش لب به لب واتر استاپ توسط هویه شمشــــیري انجام می 

شود. براي انجام این روش اتصــال ابتدا دو لبه اي را که قرار است 

بصـورت ممتد یا زاویه دار به هم متصـل شوند برش داده و پس از 

داغ شدن هویه شمشـیري ، دو لبه واتر استاپ را به دو طرف تیغه 

هویه شمشـــیري متصـــل می کنیم تا کمی ذوب شده و حالت 

سیالیت به خود بگیرد . در این لحظه تیغه هویه شمشــــیري را 

برداشته و دو لبه را به یکدیگر متصــــل می کنیم تاکامالً به هم 

بچسـبد و حدود 3 دقیقه با اعمال فشـار توسط دست، اتصـال دو 

لبه واتراستاپ را ایجاد می کنیم . 

جوش اورلپ نوارهاي آب بندي واتر استاپ، به وسـیله هویه تبري 

صورت می گیرد. جهت انجام جوش اورلپ واتراستاپ پی وي سی، 

آجهاي یک سمت از هر واتراستاپ را به طول 5 الی 10 سـانتیمتر 

توسط تیغ می تراشـیم . سـپس هویه تبري را که کامالً داغ شـده، 

بین دو سطح حرکت می دهیم تا سطح ذوب شده و حالت سیالیت 

به خود بگیرد . سپس هویه را برداشته و دو لبه را روي یکدیگر قرار 

می دهیم و با دست حداقل 5 دقیقه اعمال فشــــــار می کنیم تا 

چسـبندگی اولیه صورت گیرد . سپس وزنه اي سنگین به مدت 1 

الی 2 ساعت روي آن قرار می دهیم تا عمل اتصــال کامل شود. در 

پایان کار دو لبه واتر اسـتاپ که روي هم قرار گرفته اند را توســط 

هویه تبري به حالت پخدار در می آوریم، تا ظاهر یکپارچه تـري به 

خود بگیرد و به این طریق با چســــبیدن لبه ها به سطح، به روش 

سیالیت، جوش یکپارچه و کامل تري ایجاد شود . 

Overlap جوش                  :
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 نکات ایمنی در هنگام جوش واتراستاپ 
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واتـراســتاپ هاي PVC در هنگـام جوشـــکـاري، گـاز کلراید 

هیدروژن آزاد می کنند. این گاز بســیار سمی و خطرناك است. از 

این رو در حین انجام این عملیات، پیروي از نکات زیر الزامی است:

حتی االمکان جوشــکاري نوارهاي آب بندي واتر اســتاپ در 

فضاي باز صورت گیرد.

چنانچه شرایط جوشکاري در فضــــاي باز وجود ندارد، حتماً 

سـعی شــود جریان ورودي و خروجی براي هوا در نظر گرفته 

شود تا گازهاي سمی به سمت خروجی هدایت شود.

دقت کنید چنانچه در فضــاي باز جوشکاري می نمایید حتماً 

خودتان در خالف جریان باد قرار گیرید تا گازهاي سـمی وارد 

ریه و دستگاه تنفسی نشود.

چنانچه جوشکاري واتر استاپ، در فضاي بسته انجام می شود، 

حتماً در خالف جهت خـروجـی هوا که ایجاد کـرده اید قــرار 

گیرید. 

در هنگام جوشکاري واتر استاپ حتما از ماسک تنفسـی فیلتر 

دار مناسب استفاده شود.

در هنگام جوشکاري از کشیدن سیگار خودداري نماید زیرا گاز 

کلر هیدروژن آزاد شده در حین جوشکاري واتر استاپ توسـط 

دود سیگار عمیق تر وارد ریه می شود.

نکات مهم براي کار با دستگاه جوش واتر استاپ 

1-  جوش دادن واتــراسـتاپ بایـد به طـرز صـحیح انجـام گیرد 

تـا هم  منفذي جهـت عبور آب نداشـته باشــد و هم از مقـاومت 

کششی مناسبی  برخوردار باشد.

2-  درجه حـرارت مناســب جهت کار کـردن با دســتگاه هویه 

واتــراسـتاپ 180 درجه سـانتیگـراد اســت. از رســیدن درجه 

 PVC حرارت به مـرز 240 درجه سـانتیگراد ممانعت شـود، زیرا

در این درجه حرارت کامالً  ذوب شده و به کربن تبدیل می شود.

3-  هنگامی که دو سر واتـراستاپ پس از تمـاس با سر دسـتگـاه 

جوش، کامالً  نرم و چسبنده شدند، آن ها را در کنار هم قرار داده و 

محکم فشار دهید و در همان حالت نگه دارید تا سخت شود.

4-  از تماس مســـــتقیم واتراستاپ با شعله هاي آتش به شدت 

خودداري کنید.
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اتصال سرد واتر استاپ :

یکی از ساده ترین و معمول ترین روشهاي اتصـال دو سر واتر استاپ روش اتصـال سرد است ، براي این اتصـال به روش سرد از چســب هاي 

صنعتی مخصوص استفاده می شود. البته این روش اتصال فقط براي اتصال طولی دو سر واتر استاپ مناسب می باشد و براي اتصاالتی مانند 

دو راهه یا سه راهه یا چهار راهه چندان مناسب و مقرون به صرفه نمی باشد و عالوه بر آن ایجاد ضعف در محل اتصـال خواهد نمود .  اتصـال 

نوارهاي آب بندي واتر استاپ معموالً به کمک چسب صنعتی PU صورت می گیرد.در روش اتصـال دو سر واتر استاپ به روش سرد ابتدا  از 

سطح واتر استاپ ( سطوحی که قرار است به یکدیگر متصـــل شوند )  آجها را به اندازه 30 الی 40 سانتی متر به وسیله کاتر بتراشید و سطح  

تراشیده شده و صاف را  به چسـب PU آغشــته کنید . سپس دو لبه را روي هم قـرار داده و وزنه اي به وزن 40 تا 50 کیلـوگرم را به مدت 5 

سـاعت روي واتـراستاپ قرار دهید، تا دو سر واتـراستاپ روي هم کامالً  بچسبند و براي نصب در محل  مورد نظر آماده شوند.

مرحله 1: آج هاي سطح واتر استاپ را بتراشید.   

مرحله 4: به مدت 10 دقیقه فشار دست را روي سطح اعمال نمایید.   مرحله 3: لبه هاي واتر استاپ را روي هم قرار دهید.    

PUمرحله 2: سطح مورد نظر را به چسب        آغشته نمایید. 

مراحل اتصال واتراستاپ به روش سرد
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آزمونهاي واتر استاپ

جهت تعیین کیفیت واتر اســـتاپ مطابق اســـتانداردهاي بین 

المللی، آزمونهایی وجود دارد که معموالً در مورد کشش ، سختی 

و جذب آب انجام می شود . در زیر به اختصــــــار به نحوه انجام 

آزمونهاي کشش و سختی پرداخته شده است.

آزمون کشش واتر استاپ :

مهم ترین خاصیت قابل آزمون واتر اسـتاپ که در سـازه هاي بتنی 

 Elangation بسیار حائز اهمیت است، میزان کشش پذیري یا

واتر استاپ است که به میزان کشــــــیده شدن واتر استاپ تا حد 

پارگی گفته می شود. جهت انجام آزمون کشـــــش واتر استاپ ، 

مقطعی از واتر استاپ را بریده و دو انتهاي نمونه بریده شده را درون 

فکهایی که به همین منظور در دستگاه کشــش واتر استاپ تعبیه 

شـده اســت،  قرار می دهیم. یکی از این فک  ها، ثابت بوده و فک 

دیگر متحرك می باشد و با سرعت ثابت و  در دماي ثابت کشــیده 

می شود. میزان نیروي وارد شده در واحد ضخامت، به طور خودکار 

در مقابل افزایش طول نمونه روي یک برگه ثبت می شــــود. این 

آزمایش در دو مرحله بر روي نمونه در جهات طولی و عرضی انجام 

می شود. براي انجام محاسـبات دقیق ، مقدار نیروي نهایی و میزان 

کشش نهایی را ثبت نموده و مسـاحت سطح مقطع نمونه را نیز در 

حالت قبل از آزمایش حسـاب می کنیم، در نهایت حاصل تقسـیم 

نیروي نهایی بر مســاحت سطح مقطع ،  میزان تنش وارده را به ما 

خواهد داد.

= Eفرمول درصد ازدیاد طول                                        
L - L

0
 L

0
100x

(Shore A)آزمون سختی 

.
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،

مقدار،
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نحوه نصب واتر استاپ به شبکه میلگردي

اتصال صحیح واتر استاپ به سازه میلگردي، یکی از مهمترین بخش هاي استفاده از واتر استاپ در سازه بتنی می باشد . نصب غلط و غیر 

اصولی واتر استاپ می تواند موجب پارگی و جدا شدن واتر استاپ در هنگام بتن ریزي شود و خســـارات سنگینی را به جاي گذارد. مهم 

ترین مسئله در مورد نصب استاندارد واتر استاپ در سازه، مطابق استانداردهاي بین المللی ، تعبیه محل قرار گیري واتر استاپ در شبکه 

آرماتور بندي می باشد که متاسفانه این موضوع مهم در نصب واتر استاپ داخل شبکه میلگردي رعایت نمی شود .

نصب واتر استاپ روي شبکه آرماتور بندي به دو روش قابل انجام است :

الف :  اتصال واتر استاپ به کمک گیره واتر استاپ

ب :  اتصال واتر استاپ توسط مفتول

الف :  گیره واتر استاپ از جنس فوالد طراحی و تولید شده است و بهترین روش براي اتصــــال واتر استاپ به شبکه میلگردي می باشد. 

براي نصب واتر استاپ به سازه، نیاز به یک میله کمکی است تا گیره واتر استاپ روي آن قرار گیرد و در نهایت واتر استاپ با فشـار فکهاي 

گیره به شبکه میلگردي متصـل شود . پیشــنهاد می شود در هر 50 سانتیمتر از طول واتر استاپ یک عدد گیره واتر استاپ در هر طرف 

قرار گیرد .

ب :  در پاره اي مواقع نظر بر  این است که واتر استاپ توسط مفتول به شبکه میلگردي وصل شود، البته به هیچ وجه این روش پیشنهاد 

نمی شود . زیرا با سوراخ کردن واتر استاپ و رد کردن سیم مفتول ، احتمال کشـــیدگی در اثر بتن ریزي و در نهایت پارگی واتر استاپ 

وجود دارد . براي نصب واتر استاپ به سازه میلگردي به کمک سیم مفتول، می بایست ابتدا لبه ها با فواصل منظم و با قطر مشخص پانچ 

شود و در نهایت داخل سوراخهاي ایجاد شده حلقه مخصـــوص فوالدي قرار گیرد و فشـــرده شود تا در صورت رد کردن سیم مفتول ، 

استحکام و مقاومت کافی را در برابر پارگی داشته باشد.



شرح
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محصــولی کارآمد بر پایه سدیم بنتونیت فعال در ماتریس بوتیل 

رابر، با خاصیت ارتجاعی بسـیار زیاد که مخصــوص جلوگیري از 

نفوذ آب و رفع نشت درزهاي اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزي می 

باشد .                  

                        در هنگـام تماس با آب منبسط می شود و 

مـانع از عبورآب از درزهاي بتنی خواهد شد . 

Bentonit WaterSeal

Benton Flex

آب بندي درزهاي سرد براي محافظت از آرماتورها

قابلیت پر نمودن درزها و حفره هاي بتن

امکان اجرا در مقاطع پر آرماتور

امکان اجرا بر روي سطوح بتنی ناصاف

حفظ شکل اولیه خود در برابر فشار آب

مقاومت در برابر نم ، رطوبت و خشک شدن مداوم

امکان تأخیر بیشتر در سیستم متورم ساز

عملکرد دائمی و بدون نقص

جوشکاري در زمان نصب بدون نیاز به اور لپ نمودن یا 

شکل پذیري زیاد و نسبتاً آزاد

غیر سمی و قابل استفاده در معرض آب

 

خـواص و اثـرات 

واتر استاپ بنتونتی



روش مصرف

پیش از اجرا تمامی سطوح زیر کار می بایســت خشــک، تمیز و 

عاري از هرگونه آلودگی، گرد و غبار، اجـزاي سســت، چربی و ... 

گـردد. براي اتصــــال واتر استاپ بنتونیتی به بتن از چســــب 

مخصــوص استفاده شود. در درزهاي عمودي یا سقفی، استفاده 

از میخ فـوالدي براي حصول اطمینان از عدم گسـسـتگی نـوار از 

بتن بالمانع می باشد.کافی است دو لبه به هم رسیده را کنـار هم 

محکم فشــــار دهید و ثـابت سازید. بدین ترتیب نیاز به اور لپ 

کـردن وجـود ندارد.                   

کـاربردهـا

آب بندي درزهاي اجرایی سطوح افقی و عمودي

آب بندي سطوح ناهموار یا درزهاي سرد احتمالی

آب بندي دور لوله ها و جایگزین فلنج هاي آب بند

آب بندي انواع درزهاي اجرایی و مقاطع بتن ریزي

آب بندي سدها ، تونل ها ، استخرها و کانال هاي آب

آب بندي تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

آب بندي فونداسیون ها و سازه هاي مدفون و نیمه مدفون

آب بندي مقاطع بتنی برشی و دیوار هاي باربر

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان،  گرما وت ابش مستقیم و طوالنین ور خورشید

بهترین دما : 10+ الی 30+ درجه سانتیگراد 

بستـه بنـدي 

حلقـه هاي 5 و 7 متـري 

مقـاومت در محیط هاي قلیـایی 

ASTM D217 مطابق استـاندارد  

نکات فنـی قابل توجـه نگهداري

mm

مقطعی که واتر استاپ در آن کارگذاري شده اسـت، تا پیش از 

بتن ریزي نباید در آب غوطه ور شود.

اجراي حداقل        50 پوشـــش بتنی بروي واتر اســــتاپ 

بنتونیتی الزامی است .

بهتر است در زمان نصــــب و تثبیت واتر استاپ بنتونیتی، کل 

مقطع خشک باشد .

واتر اســــتاپ بنتونیتی براي آب بندي درزهاي قطعات پیش 

ساخته بتنی مناسب نمی باشد.

در زمان نصــب و پیش از بتن ریزي، در مقابل رطوبت شدید و 

باران مستقیم محافظت شود .

ا ســــتاپ بنتونیتی در تماس با آب هاي حاوي نمک ممکن  واتر

است بها ندازه کافی منبسط نشود.

نوار واترا ستاپب نتونیتی می تواند در فشار هاي آب تا عمق 12 متر 

استفاده شود.   
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 واتراستـاپ هاي هیدروفیـلیب ر پایه الستیک ولکانیـزهن شده

 بوده و براي آب بنـدي درزهاي اجـرایی مناسـب می باشــد . این 

محصـــول در تماس با آب افزایش حجـم می یابد و ایـن افـزایش 

حجم پس از 14 روز به حـدود 400 درصــد می رســد.  افـزایش 

حجـم درواتراسـتـاپ هاي هیدروفیلی، 6 سـاعت بعد از نفـوذ آب 

آغـاز می شــــود .  نکته قـابل توجه در مورد واتراســــتاپ هاي 

هیدروفیلی این اســــــت که فقط باید در درزهاي اجرایی مـورد 

استفاده قـرار گیرد و استفـاده از آن در درزهـاي انبســاطی مجاز 

نمی باشد  .

واتر استاپ هیدروفیلی

Hydrophilic WaterSeal

خصوصیات ویژه

TPE آب بندي سـازه بتنی در فشـار آب

کاهش میـزان خطا نسبت به واتر استـاپ هاي 

تـورم برگشت پذیر در مقـابل آب

حفظ شکـل و فرم ظـاهري حتی در دمـاي باال

غیـر سمی و قابل استفاده در مخـازن آب شُرب

نصب آسـان با حداقل ریسک خطـا

مقـرون به صـرفه

PVC

 Water Seal
Hydrophilic

استفاده در درزهاي اجـرایی در دو حالت عمودي و افقی 

آببندي درزهاي اجــرایـــی در تماس دائم با موقت یا رطوبت 

زمین ، آب سطحی و ...

کـاربردهـا 

سهولت نصب و اجرا
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نگهـداري

ب ه مدت دو سال در شرایط طبیعی درب ستهب نديا صلی قابلن گهداريا ست. 

حلقـه هاي 15 متـري

بستـه بنـدي

دستورالعمل مصرف :

تمام سطوحب اید تمیز، خشک و عاريا ز هرگونه  ذرات چسـبیده و 

سستب اشند. 

ن وار واترا ستاپب ایستی توسط چسب یا میخ در محل شیـار موجود 

درب تن کف، ثابت شـود. سـپس ب ا  فاصــله کوتاهیب عدا ز آنب تن 

ریزيا نجام گردد.  

دستورالعمل مصرف 

قبل استفاده باید نسبت به آماده سازي سطح اقدام نمود .

ابتدا نوار واتراسـتاپ هیدروفیلی را با دسـت در محل مورد نظر دستورالعمل آب بندي فصل مشترك دیوار و کف بتنی :

قرار دهید.  

دقت نمایید، واتراستاپ از لبه ها  حداقل       8 فاصله باشد.

واتراستاپ هیدروفیلی را با چســب، میخ و یا پیچ به سطح زیر 

آیند متصل نمایید .

حداکثر فاصــــله میخ ها یا پیچ ها از همدیگر نباید از      25 

تجاوز کند. 

در انتهاي رول ها حداقل      3 اورلپ لحاظ شود .

توصـیـه می شــود پیش از قـرار دادن واتـراســتاپ در محل 

شـیـار، بر روي ســطحی که در  زیر دیوار قرار می گیـرد یک 

الیه از مواد آب بند کننده پایه سیمانی نفوذگر و کریســــتال 

شونده به صورت رقیق اعمال شود.

ا فقی، گـوشه هاي واتراستاپ هیدروفیلی  ا تصـاالت عمودي و  در

ب ر روي تکها فقی  ب ا کاترب ا  زاویه 45ب ریده و تکه عمودين ـوار را را

آن قرار دهید.  

 براي اتصـال به شکل      می توانید 4 تکه از نـوار را با زاویه  45 

و به شـکل نوك پیکان  برش دهید. ســپس این 4 تکه را به هم 

متصل نمایید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمایید.  

براي اتصــــال    شکل دو تکه ساده نوار را به صورت عمود بر 

یکدیگـــر قــــرار دهید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمایید.  

بتــن ریزي بـاید با فـاصـــــله کوتاهی بعد از قرار گیري نوار 

واتـراستاپ هیدروفیلی انجام شود.

cm

+

T

cm

cm
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