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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

ا حتماال منجــرب هب ــروز  ب ا دوام ، عدم توجهب ه تولیدب تنب ا کیفیت و

ا یجاد ترك و درز در سازه هاي  ترك ها یا درزهایی درب تن خواهد شد.

آبی یا مخازنن گهداري مایعات، می تواند منجـرب ه خـروج مایعات یا  

ب ا فشـــارا ز محل ترك یا درز درب تن گردد. درا کثر مواقع تخلیه  آب 

آب یا مایعات کار پرهزینه و یا محالیا ست وب هترین روشا ینا سـت 

ا ز  ا نجام شـود. ب دین منظورا ســتفاده که آبب ندي در همان حالت 

محصــــــول پودر آنی گیرب تن گزینه مناسبیا ست. آنی گیرب تن،  

ب ر پایه سـیمان میب اشـد که در مواردي که سـازه  نوعیمالت آماده

ا ین ماده  بتنی دچارن شـت شدیدب اشد، موردا ستفاده قرار می گیرد،

ا مر واکنش هیدراسیون، در مدت زمان کمترا ز 10 ثانیه  با تسریع در

سخت می شود و مانعا زن شـت و عبور آب می گردد.  در واقع آنی گیر 

بتننوعی ماده آبب ند کننده فوري میب اشد که پسا ز مخلوط شدن 

با  آب، مالت خمیري قدرتمندب رايا نسداد آنین شت هاي پر فشـار 

می سازد. ا ین ماده را می توانب ر رويا نواع سطوحب تنی و سنگیا جرا 

ب ا توجهب ها ینکه ضریبا نبســــــاطی آنی گیرب تنب ا ضریب   . نمود

انبساطیب تنب رابرا ست، عمريب رابر عمر سازهب تنی خواهد داشت. 

گیرش سریع و امکان بهره برداري سریع از سازه                                  

آب بندي پایدار و همیشگی

عدم ایجاد خوردگی در فوالد

عدم آیجاد آلودگی در تماس با آب آشامیدنی                            

حفظ کیفیت به مدت عمر سازه مورد کاربرد

چسبندگی عالی به انواع مصالح اعم از بتن ، سنگ ، آجر

بدون انقباض و ترك خوردگی

مالت آماده مصرف و سهولت اختالط با آب

فاقد یون کلر 

Concrete Fast Harden
Mortar

آنی گیر بتن

قطع آنی هر گونه نشت آب یا مایعات از سازه بتنی

ممانعت از نشت آب در مخازن و منابع،  در شرایطی که امکان 

تخلیه وجود نداشته باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

2/15 3gr/cm

 پودر 

خاکستري

حدود 12

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

مناسب براي انسداد و رفع نشتی تحت فشار در درزهاي غیر 

انقباضی و حفرات

آبب ندي محل درزها و مجاري عبور آب و مایعاتا ز مقاطعب تنی و سنگی

مناسب براي مسدود کردن نشتی از مخازن نگهداري سوخت و 

مواد نفتی 

 آب بندي انواع سازه بتنی اعم از :  تونل ها ، سد ها و مخازن بتنی،  

سازه هاي زیر زمینی و مدفون ، چاله آسانسور...

مناسبب راي آبب نديا ستخرها ،ل وله هايا نتقال آب و کانال ها

PH

ASTM C928 استاندارد

مکانیزم اثر

پودر آنی گیرب تن یک پودر تک جزئیا ست کها ز سیمان،  مواد زودگیر 

و زود سخت شونده وا فزودنیهاي آبب ند کننده تشــکیل شدها ست،  

کهب هل حاظ وجود مواد شیمیایی تندگیر کننده،  فرآیند هیدراسیون 

راب یشـــــتر تحریکن موده و موجب خواهد شد که سیمان درا ولین 

لحظاتا ختالطب ا آب،  فرآیند هیدراســــیون خود را کامل کند و در 

نهایتب ه گیرش سـریع و کنترل شـدها ي دسـت یابد، کها ین گیرش 

ســریع، همراهب ا حفظ خواص مکانیکی زودرس خواهدب ود.  در واقع 

وجود ترکیبات ســــــیمانیب هبود یافته و درن هایتا یجاد تغییر در 

رفتارهاي سیمان در تماسب ا آب،  کهب ه دلیلا سـتفادها ز مواد معدنی 

ویژه در سنتز آنی گیرب تن حاصل شدها ست، ب ه گیرش سریع و پایانی 

فوري، در مقابلا نواعن شت ون فوذ سریع آب را حاصل خواهدن مود. 

مالت آماده ساختمانی با خاصیت گیرش فوري

انسداد فوري نشتی ها
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آماده سازي:

همیشــه مقداري آنی گیر را با آب ترکیب نمایید که در زمانی 

کمتر از 25 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد.

همیشه پودر را به آب اضافه نمایید . در صورت ترکیب معکوس، 

خمیر به سرعت سخت و غیر قابل استفاده خواهد شد.

بهترین روشا جراي آنی گیر بتن توسـط دســت ( دســتکش ) 

میباشد.

زمان و ســـرعت گیرش آنی گیرب ه دماي آب و محیط وپ ودر آنی گیر 

بستگی دارد.

شرایط محیطی روي سرعت گیرش تأثیر بسزایی دارد. برودت 

هوا گیـرش را به تأخیـر خواهد انداخت و گــرماي هوا موجب 

افزایش سرعت گیرش خواهد شد.

چنانچه فشــار آب زیاد است، توسط قرار دادن یک لوله باریک 

نســبت به زهکشــی اقدام نموده و سپس اطراف آن را توسط 

مالت آنی گیر آب بندي نمایید.

در مناطقی که درزهاي بزرگ وجود دارد بهتر است، درزگیري 

را از قسمت باال به سمت پایین انجام دهید.

در صورتی که زمان اجرا نشــــت آب وجود نداشته باشد، ابتدا 

 ر وش مصرف

سـطح موردن ظرب رايا جراي آنی گیر را عاريا ز هرگونه آلودگی و 

چربی و مواد سست و زائد گردانید.  

روي سـطحی کهب رايا جراي آنی گیرب تن مدنظرا سـت، درزيب ه 

شکل جناقی  (V) ا یجادن مایید.

بها زاي هر کیلوگرم پودر آنی گیر، 250ا لـی 300 گـرم آب جهت 

ساخت مالت آبب ند موردن یازا ست.

مالت آماده شده را روي درزب ه مدت 15 ثانیهن گه دارید. ب هترا ست 

ا زا طرافب ه طرف مرکز درزا نجام دهید. که پر کردن درز جناقی را

ب ا  ب تراشید تا ن اهمواریها را پسا ز گیرش آنی گیر و رفعن شــــتی ،

سطح قبلی همسطح شود.

سـطح را مرطوب نموده و سـپس مالت را  اجرا نمایید و مالت 

اجرا شده را به مدت 15 دقیقه پس از اجرا مرطوب نگه دارید.

زمان گیرش آنی گیر پودري پس از 15 ثانیه آغاز و نهایت پس 

از گذشت 3 دقیقه کامال سخت می شود.

 میزان مصرف
ا ساس حجم سوراخ و یا عمق شیار و با دانستن وزن  میزان مصرف بر

مخصـوص ماده آنی گیر بتن در حالت خمیري مشـخص می گردد. 

ولی بطور معمول می توان گفت براي یک متر مربع به ضــخامت 5 

ا ین ماده مصرف میشود .  ا ز میلیمتر در حدود 6 کیلوگرم

ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضـر براي سالمتی و محیط 

زیست نمی باشد.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.

آنی گیر قلیایی می باشـدو همچنین حاوي سـیمان می باشـد. 

حتماً پیشـنهاد می شود در زمان استفاده از دستکش، عینک و 

لباس کار و ماسک مناسباستفاده نمایید.

مدت: یک سال در بسته بندي اولیه

 شرایط: دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید 

نکته: به دلیل وجود مواد زودگیر کننده و حساس به رطوبت حتماً 

در محل خشک نگهداري شود

بهترین دماين گهداري: 10 + ا لی 30+  درجه

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

بسته 5 کیلوئی


