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چسب بتن 

چســــب آب بندي نانو 

نانو چســب بتن آب بند

نانو چسب بتن استحکامی
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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

چسب آب بندي  X100  قدرتمندترین چسب، براي آب بندي 

بتن و مالت می باشــــــد که بر پایه رزین هاي التکس وفناوري 

نانو،فرموله و تولید شده است. این محصـول به عنوان چسـب همه 

کاره در صنعت ایزوالسیون شناخته می شود و داراي خاصیت واتر 

پروفی بسیار باالیی می باشد. چسب آب بندي نانو x100  پس از 

اجرا بر روي سطح، در عمق سازه نفوذ کرده و بافتی نفوذ ناپذیر در 

مقابل آب و رطوبت، ایجاد نموده و ضـــــمن فراهم آوردن امکان 

تنفس سازه اي، به راحتی فشــار هاي منفی و مثبت آب را تحمل 

می نماید. این ماده سفید یا شیري رنگ است و پس از خشــــک 

عالوه   X100 شدن کامالً بیرنگ می شود. چسـب آب بندي  نانو

بر قابلیت آب بندي ســــطح، قابلیت ترکیب با مخلوط بتنی و در 

نهایت آب بندي قطعی بتن را دارد. همچنین چســـــــــب آب 

مصــارف گســترده اي در انواع عملیات ترمیم و  X100   بندي 

تعمیر ســطحی بتن و ترکیب در هرگونه دوغابی را دارد و خواص 

بتن یا مالت را  ارتقاء می دهد.

سادگی اجرا به کمک قلم مو یا پیستوله

باال رفتن عمر عملیات ایزوالسیون

ضد خزه و جلبک و باکتري

تحمل محدود دمایی 50-  تا 70+

سازگار با محیط زیست

عدم ایجاد آلودگی براي آب آشامیدنی

مقاومت باال در برابر تنش هاي طبیعی سازه

کاهش هزینه هاي ایزوالسیون سازه

عدم پوسته و ورقه شدن الیه هاي سطحی به مرور زمان

نفوذ ناپذیر ساختن کامل جان بتن

CO2 و گاز UV  مقاومت باال در برابر اشعه

کاهش ترك هاي ناشی از انقباض و جمع شدگی

افزایش مقاومت در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

X100 Nano Adhesive

چسب آب بندي نانو 

X
1
0
0

قابلیت ترکیب در رنگهاي آکریلیک و پالستیک، جهت ضد آب 

نمودن رنگ

آب بندي سطوح سیمانی ، گچی ، آجري ، چوبی و . . . (بدون تغییر 

در رنگ و ظاهر آنها)

 قابلیت ترکیب با تمامی مالت هاي سیمانی و گچی

قابلیت ترکیب در مالتهاي تعمیراتی براي ساخت مالت ضد آب

آب بندي سرویس بهداشتی و حمام تا باالترین ارتفاع

مناسب براي آب بنديا ستخر ، مخازن ، تصفیه خانه و ...

قابلیت اجرا در حاالت فشار مثبت و منفی

X100 امکانا جراي دیواره هاين ازكا یزولهب ه کمک چسب آبب ندي

قابلیتا جراب ر رويا نواع سطوح سیمانی، ب تنی،  گچی،  آجري،  چوبی و. ..

چسب آب بند قدرتمند بر پایه رزین هاي التکس

آب بندي و افزایش قدرت چسبندگی

مکانیزم اثر

ب ر پایه تکنولوژين انو ، پسا زا ختالطب ا  X100  چســـب آبب ندي

بتن، موجبا فــزایش خواص رئولوژیکــیب تن در حالت خمیــري 

میشود و عالوهب ر آن چسبندگیا جزاي تشکیل دهنده طرحا ختالط 

ا فزایش خواهد داد. ا ین محصول در فضاهاي خالیب ین سنگدانه ها  را

، پسا ز خشـک شدن، یک پلیمر سخت تشـکیل می دهد و درن هایت 

ا ین  تراکم وا نســجام را ا فزایش داده ون فوذ پذیري را قطع مین ماید.

ماده پسا ز خشک شدن،ب ه هیچ وجه در آب حلن می شود. همچنین 

استفادها ز فناورين انو در تولید چســــب آبب ندي  X100ب اعث  

ارتقاء خواص کلیا ین محصول،ن سبتب ه موارد مشابه شدها ست.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/1 3gr/cm

مایع رقیق

سفید شیري

6/5

حالت

رنگ

وزن مخصوص

مقاومت کششی 

مقاومت خمشی

مقاومت برشی

جذب 

mpa

13 mpa

6 mpa

کمتر از %2
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   ASTM D412
استاندارد

 روش مصرف

 میزان مصرف

استفاده بصورت خالص جهت ایزوالسیون سطح:

هر کیلوگرم مناسب براي پوشش 2 متر مربع از سـطح در دو الیه 

است.

استفاده به صورت ترکیب با بتن:

براي آب بندي جان بتن 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی، ماده نانو 

ا فزوده شود. باید به طرحا ختالط بتن، X100  چسب آب بندي

ایمنی

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشــم، فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضـر براي محیط زیسـت 

قرار ندارد.

به هیچ عنوان نباید بلعیده شود و در صورت بلعیده شدن فوراً به 

پزشک مراجعه شود.

در هنگام استفاده از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 1 لیتري

گالن 4 لیتري 

گالن20 لیتري 

بشکه 220 لیتري

ASTM D5963         ASTM D1149        ASTM D624     

سطح زیر کار را عاريا ز هرگونه آلودگی و چربی ون قاط سست کنید.

در صورت وجود ترك و کرمو شدگی روي سـطح، توسـط پودر 

ترمیم کننده، سطح را ترمیم نمایید.

چســـب آب بندي نانو X100 را در دو الیه روي سطح مورد 

نظر اجرا نمایید.

استفاده بصورت خالص جهت ایزوالسیون سطح:

استفاده به صورت ترکیب با بتن:

بهترین روش افزودن چســــــب آب بندي، افزودن آن به آب 

اختالط بتن و سپس ترکیب با بقیه اجزا می باشد.

این محصـول را می توان به بتن آماده، داخل بچینگ و یا تراك 

میکسر نیز افزود. 

به ازاي هــر متـــر مکعب بتن باید حداقل یک دقیقه عملیات 

میکس انجام شود.

دقت شود، نانو چســــــب آب بندي X100  به هیچ وجه به 

سیمان خشک افزوده نشود.

استفاده به عنوان دوغاب سیمانی عایق
سیمان و پودر سنگ را به نسـبت تعیین شده درمیزان مصـرف 

و کامالً  ترکیب  ب یافزائید  X100 به نا نو چســــب آب بندي

نمائید .

استفاده جهت ضد آب سازي رنگهاي آکریلیک:

استفاده در مالت بندکشی:

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

استفاده به عنوان دوغاب سیمانی عایق:

به ازاي هر 5  واحد پودر 2 واحد چسب آب بندي افزوده شود.

استفاده جهت ضد آب سازي رنگ:

به ازاي هر سه واحد رنگ، یک واحد از این ماده ترکیب شود.

استفاده در مالت بندکشی:

به میزان 20 درصد وزن پودر ساخته شده به عنوان مالت بند کشی 

چسب آب بنديا فزوده شود.

به نسبت مشخص شده در میزان مصرف نانو چسـب آب بندي 

X100 به رنگ هاي آکریلیک پایه آب افزوده شـــده و کامالً 

میکس شود.

به نسـبت مشـخص شده در میزان مصـرف پودر بندکشــی یا 

مالت بندکشــی را به نانو چســـب  X100  افزوده و توسط 

همزن مکانیکی میکس نمائید.
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خواص و اثرات

یکی از معضالت موجود در ساخت بتن، بحث نفوذ پذیري اجزاي 

مخلوط بتنی می باشــــد. اســـــتفاده از رزین هاي آکریلیکی 

سالهاست به منظور افزایش چســـبندگی ذرات سازنده مالت یا 

بتن و همچنین پر نمودن فضـــــــاي خالی بین سنگدانه ها در 

کشورهاي پیشـرفته دنیا، مورد استفاده قرار می گیرد که موجب 

افزایش تراکم و در نتیجه کاهش نفوذپذیري بتن خواهد شد. این 

محصـول با نام تجاري چسـب بتن آب بند فرموله، تولید و عرضه 

می شود. چســــــــب بتن آب بند مایع غلیظ پلیمري با حالت 

امولســیونی بر پایه رزین هاي آکریلیک میباشد. این چســب ها 

عموماً محلول هاي کلوئیدي از پلیمرهاي مختلف در آب هستند 

که مقاومت کشـشـی و خمشـی و همچنین دوام بتن را  افزایش 

میدهند. همچنین از این محصـول می توان براي چسـباندن بتن 

جدید به بتن قدیم و افزایش چسـبندگی مالت هاي تعمیراتی به 

سطوح زیر کار استفاده نمود. چسب بتن آب بند مشـکالت ایجاد 

درز سـرد به دلیل عدم یکپارچکی بتن، افزایش دماي هوا، تأخیر 

در ساخت و حمل بتن و ... را برطرف می کند.

افزایش فوقا لعاده چسبندگیا جزاي  مالت یا  بتن 

افزایش چسبندگی بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمی

 افزایش نفوذ نا پذیري بتن در برابر عوامل محیطی

 کاهش اثرات جمع شدگی و انقباض و در نتیجه جلوگیري از 

ایجاد ترك هاي انقباضی و سازه اي 

افزایش مقاومت فشاري بتن یا مالت

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

مقاوم در برابر نمک هاي یخ زدا

ایجاد انعطاف پذیري مناسب براي مالت یا بتن

جلوگیري از ایجاد درز سرد در بتن

حفظ کیفیت بتن در محیط هاي قلیایی

  افزایش مقاومت کششی، سایشی و خمشی تا 2 برابر معمول

Waterproof Concrete Adhesive

نانو چسب بتن آب بند

مناسب براي ترمیم آسیب دیدگی هاي سطحی

قابلیتتولید و اجراي بتن چسبنده 

مناسب براي تولید مالت هاي نرمه کشی

قابلیت ترمیم سطوح بتن اکسپوز

مناسب براي اتصال بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت قدیمی

قابلیت آب بندي مالت هاي ترمیمی

ترکیب با مالتهاي ترمیمی جهت افزایش قدرت چسبندگی

مناسب براي استفاده به عنوان پرایمر براي اجراي پوشش هاي 

سیمانی ( ترکیب با 50 درصد آب ) 

افزایش  مناسب براي ترکیب با چسب کاشی پودري جهت 

افزایش قدرت آب بندي چسبندگی و 

چسب آب بند قدرتمند بر پایه رزین هاي آکریلیک

آب بندي و افزایش قدرت چسبندگی

مکانیزم اثر

چسب بتن آب بند یک کوپلیمر مصنوعی است که پس از ترکیب 

و پراکنده شدن در مخلوط بتنی، قدرت چســــــبانندگی ذرات 

مخلوط بتنی را  ارتقاء داده و عالوه بر آن با تشـکیل فیلم پلیمري 

در فضـاهاي خالی بین سنگدانه ها، پس از خشـک شدن به روش 

پالستیک این فضــــــاهاي خالی را پر نموده و نفوذ پذیري را به 

میزانقابل توجهی کاهش می دهد. نانو چسب بتن آب بند پس از 

سخت شدن بتن، کامالً خشک شده و دیگر قابلیت انحالل در آب 

را نخواهد داشت.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1 3gr/cm

مایع غلیظ 

سفید 

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر 

قابلیت انحالل

حدود 7 PH

در آب
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استاندارد

ASTM C1042           ASTM C1059

 روش مصرف

سطح مالت یا بتن باید تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی باشد.

ب هن سبت 1ب ه 1 یا 1ب ه 2ب ا  آب آمیخته کنید.  چسبب تن آبب ند را

با قلم و غلطک یا پیستوله سطح مورد نیاز را در 2 نوبت، با فاصله 

1 تا 3 ساعت توسط نانو چسب بتن آب بند آغشته نمایید.  

به منظور کاهش نفوذ نا پذیري سطح:

 به منظورکاهش نفوذپذیري داخلی بتن:

این محصول راب هن سبت 1ب ه 3 ت ا 1ب ه 5 ب ا  آبب ه خوبی آمیخته کنید.

محصول را به اجزاي خشک مالت اضافه نمایید.

پس از اتمام کار توســـط مواد عمل آورنده بتن (کیورینگ) به 

مدت 5 روز از بتن محافظت گردد.

 به منظور چسبندگی مالت جدید به قدیمی:
 سطح مورد نظر براي اجرا را عاري از هرگونه آلودگی و چربی و 

روغن و رنگ و مواد سست نمایید.

یک الیه غلیظ و ضخیم از محصـول چســب بتن را روي سطح 

بتن قدیمی اجرا نمایید.

به میزان 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصــرفی از محصــول را به 

ترکیب بتن تازه اضافه نموده و اجرا نمایید.

ایمنی

میزان مصرف دقیق نانو چسب بتن آب بند با توجه به پارامترهاي 

مختلفی مشـــــخص می شود که از آن جمله می توان به میزان 

ناهمواري سـطح، دماي محیط، نوع سـیمان، مقدار سـیمان، نوع 

مصالح مصرفی و ... اشاره کرد. ولی میزان مصرف معمول این ماده 

جهت افزودن به بتن جهت آب بندي داخلی، عموماً 5 تا 9 درصد 

وزن سیمان مصرفی و جهت اضافه کردن به مالت ترمیمی 3 تا 5 

درصد وزنی و براي افزودن به بتن براي افزایش چسبندگی به بتن 

قدیم و کاهش نفوذپذیري 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصـــــرفی 

است.

 میزان مصرف

چســب بتن آب بند جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي 

محیطزیست نمی باشد.

از تماس با پوست و چشــــــم پرهیز گردد و در صورت بلعیده 

شدنفوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام استفاده از دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد.

در صورت تماس با چشــم فوراً با آب شیرین شســته شود و به 

پزشک مراجعه گردد.

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 3/5 کیلویی

سطل 8 کیلویی 

سطل 20 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه

استفاده در کارهاي ترمیمی :

سطح زیر کار براي ترمیم را عاري از نقاط سســـــت و هرگونه 

آلودگی و چربی نمایید.

یک الیه از چســـــب رقیق شده با  آب را، به عنوان پرایمر زیر 

سطح اجرا نمایید.

به میزان نسـبت مشـخص در میزان مصـرف به مالت ترمیمی 

اضافه شود، تا خواص چسبندگی مالت افزایش یابد.
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خواص و اثرات

بناب ر هر شـرایطی ممکنا ســتا جراي یک مقطعب تنی، درن یمهکار  

رها شـود وا دامهب تن ریزيب رايتکمیل سـاخت سـازه در مدت زمان 

دیگري پسا ز گیرشن هاییب تنا نجام شود. ا ین شرایط موجب ضعف 

بتنا زن ظر مقاومتی ون فوذپذیري در محل قطعب تن ریزي خواهد شد 

کهب دلیل عدما تصال مناسبب ینب تن جدید و قدیم صورت می گیرد.  

بدین منظور چسبب تنا ستحکامی گزینه مناسبیا ست که عالوهب ر 

چســباندنب تن قدیمب هب تن جدید ، در کارهاي تعمیراتین یز جهت 

چسبیدنب هتر مالت تعمیراتیب ه سطح قدیمی کاربرد دارد. عالوهب ر 

ب تن تازه موجب چســبندگیب یشـــتر ذرات وب هبود  آنب ا ترکیبب ا

خواص آن خواهد شد. چســـبب تنا ستحکامی ، پلیمريا ست کها ز 

رزین هاي مصنوعی هموپلیمر فرموله و تولید شده  وب ه آسانیب ا  آب 

و سیمانب تن ، واکنشن شــــان می دهد و  موجبا فزایش مقاومت 

ا لبته مهمترین  کشـشــی ، خمشــی و همچنین دوامب تن می شود.

خاصیتا ین محصولا فزایش چسـبنـدگیا ست وب ه واسطها فزایش 

قدرت چســــبندگی ذرات مخلوطب تنی ،ا فزایش تراکم و درن تیجه 

کاهشن فوذپذیري راب ه دنبال خواهد داشت.

چسبندگی باال به بتن، مصالح ساختمانی و سنگی

بهبود مقاومت شیمیایی، سایشی، کششی 

افزایش مقاومت فشاري بتن 

کاهش نفوذپذیري بتن

کاهشا نقباض و جمع شدگیب تن و درن تیجه کاهشت رك هايا نقباضی

عدم افت بتن در محیط هاي قلیایی

ممانعت از ترك خوردن ناشی از جمع شدگی بتن

افزایش انعطاف پذیري بتن و مالت

امکان کاهش آب مصرفی بتن تا 5 درصد 

جلوگیري از ترك خوردن بتن 

افزایشپایایی و دوام بتن

افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

Strength Concrete Adhesive

نانو چسب بتن استحکامی

مناسب براي اتصال بتن جدید به بتن قدیمی

مناسب براي اجراي الیه پرایمر روي سطوح بتنی

امکان ساخت مالت و پوشش هاي آب بند براي سطوح مختلف

امکان افزودن به پودر بتونه جهت افزایش قدرت چسبندگی

مناسب براي تهیه بتونه سنگی، براي پر کردن و ترمیم تخلخل هاي 

سنگ پس از نصب 

قابلیت آب بندي سازه هاي آبی، مانند استخرها و مخازن آبی و 

تصفیه خانه ها

 مناسب براي ترکیب با مالتهاي ترمیمی جهت ترمیم آسیب 

دیدگی هاي سطحی و عمیق 

قابلا ستفاده در مالت هاي کاشیکاري و بند کشی، جهتا فزایش 

قدرت چسبندگی و کاهش نفوذپذیري

چسب بتن قدرتمند بر پایه رزین هاي هموپلیمر

مناسب براي چسباندن بتن قدیم به جدید

افزایش مقاومت بتن در برابر نمک هاي یخ زدا

مکانیزم اثر
چسـب بتن یک پلیمر مصــنوعیا ست که پسا ز ترکیب و پراکنده 

شدن در مخلوط بتنی، قدرت چســبانندگی ذرات مخلوط بتنی را 

ارتقاء داده و عالوه بر آن با تشـکیل فیلم پلیمري در فضـاهاي خالی 

ا ین  بین سنگدانه ها، پسا ز خشــــــک شدن به روش پالستیک،

فضاهاي خالی را پر نموده و نفوذ پذیري را بطور قابل توجهی کاهش 

می دهد. ماده چسب بتنا ستحکامی پسا ز سخت شدن بتن، کامالً 

خشک شده و دیگر قابلیتا نحالل در آب را  نخواهد داشت.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/1 3gr/cm

مایع غلیظ 

سفید 

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر 

قابلیت انحالل

حدود 7 PH

در آب
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استاندارد

 روش مصرف

سـطح بتن قدیمی عاري از آلودگی، رنگ، روغن، چربی و نقاط 

سست باشد.

یک الیه غلیظ و ضخیم از محصــول چســب بتن استحکامی، 

روي سطح بتن قدیم اجرا نمایید.

به میزان 4  الی 6  درصد وزن سیمان مصـــرفی به بتن جدید 

اضافه شود.

چسباندن بتن جدید به بتن قدیم:

آب بندي داخلی بتن:

بدین منظور می توان چسب بتن را با بخشی از آب اختالط و یا 

به بتن آماده اضـافه نمود. دقت شـود که به ازاي هر متر مکعب 

بتن، بایســــتی حداقلیک دقیقه عملیات میکس انجام شود. 

بهتر است چســب بتن به نســبت 3 به 1 با آب ترکیب شده و 

سپس به مخلوط اضافه شود.

استفاده در کارهاي ترمیمی:

یک الیه چســـب بتن را روي مقطعی که ترمیم روي آن انجام 

می شود بکشید.

به میزان 3 تا 5 درصد وزنی به مالت ترمیمی افزوده و اجرا کنید.

ایمنی

میزان مصــــرف دقیق چســــب بتن استحکامی به پارامترهاي 

مختلفی بسـتگی دارد که ازآن جمله می توان به میزان ناهمواري 

سطح، دماي محیط، نوع سیمان، مقدار سیمان، نوع مصــــــالح 

 میزان مصرف

نانو چسب بتن استحکامی جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك 

براي  محیط زیست نمی باشد.

از تماس با پوست و چشـم پرهیز شود و در صورت بلعیده شدن  

فوراً به پزشک مراجعه شود.

هنگام استفاده از دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد.

در صورت تماس با چشــم فوراً با آب شیرین شســته شود و به 

پزشک مراجعه گردد. 

نگهداري

بسته بندي                            

سطل 3/5 کیلویی

سطل 8 کیلویی 

سطل 20 کیلویی

مدت: یک سال در بسته بندي اولیه 

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

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی +30 درجه

مصرفی و ... اشاره کرد. ولی میزان مصـرف معمول این ماده جهت 

افزودن به بتن جهت آب بندي داخلی عموماً 5 تا 9 درصـــد وزن 

سیمان مصرفی، جهت اضافه کردن به مالت ترمیمی 3 تا 5 درصد 

وزنی و براي افزودن به بتن براي افزایش چسـبندگی به بتن قدیم 

و کاهش نفوذپذیري 4 تا 6  درصد وزن سیمان مصرفی است.
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