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کاربردهاشرح

خواص و اثرات

علت وجود مقاطع متخلخل، کســـري فیلرها و ریز دانه ها در بتن 

می باشد، که باعث بوجود آمدن فضـاهاي خالی میان سنگدانه ها 

می شـود و بتن دچار ضـعف نفوذپذیري و اُفت کیفی خواهد شـد. 

بتن نفوذ پذیر، در برابر نفوذ آب و یون هاي مخرب ضعیف اسـت و 

در نتیجهدوام پایین تري خواهد داشـت و آســیب پذیرتر خواهد 

بود. براي پر کردن فضــاي خالی بین سنگدانه ها ، استفاده از ماده 

افزودنی واتر پروف پودري، گزینه مناسبی است. واترپروف پودري 

ماده اي است بر پایه اسیدهاي چرب که حاوي مواد پرکننده خلل 

و فرج و مواد دافع آب میباشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از 

هیدراسیون سیمان، در داخل منافذ و حفره ها جاري شده و نقش 

دافع آب و رطوبت را به عهده مـی گیــرد. نفوذ نا پذیــري بتـن از 

عوامل تعیین کننده براي پیش بینی و ارزیابی دوام و اســـتحکام 

بتن می باشد. اگر بتن با طرح اختالط صحیح و با نســــبت آب به 

سـیمان و مواد سـنگی مرغوب تولید گردد نفوذ پذیري آن کاهش 

می یابد، افزودن مقدار کنترل شــــده از مواد واترپروف پودري به 

مخلوط ، بتنی مرغوب تر و متراکم تر ، با کاهش چشــــــــمگیر 

نفوذپذیري ایجاد خواهد نمود .

ساختب تنن فوذن ا پذیر و ضد آب

مسدود شدن کلیه خلل و فرج وت خلخل هاين اشیا ز کسري ریز دانه ها

منتقل شدن خاصیت آبگریزي ماده واتر پروف پودري به عنوان 

فیلر به بتن

جلوگیري از نفوذ عوامل مخرب به داخل بتن

آبب ند ماندن سازه در دراز مدت،ب ه دلیل آبب ندي کاپیالرهايب تن

ممانعتا ز حمله سولفاتی و قلیایی شدن   

 ممانعتا ز ورود یون و عوامل شیمیایی خورندهب ه داخل جانب تن

سهولت پخششدن ذرات درون مخلوطب تنی

عدم تاثیر منفی در مقاومت فشاريب تن

جلوگیريا زن فوذ محلول هاي شیمیایی   

Concrete Powder Admix
Water Proof
 

واتر پروف پودري بتن

مناسب براي آب بندي مخازن و استخرها

 تولید و ساخت بتن با دوام و مرغوب

 تولید بتن مقاوم در برابر نفوذ محلول هاي شیمیایی

تولید و ساخت بتن در شوره زارها و مناطق تحت حمله یون هاي 

مخرب و سولفاتها

 جهت آب بندي مخازن ، سدها و تونل ها 

 مناسب براي ساخت فونداسیون اسکله هاي دریایی

مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی آبگریز

مناسب براي تولید و اجراي پروژه هاي بتنی در مجاورت دریا

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/3 3gr/cm

 پودر 

سفید

حدود 7

ندارد

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

PH

 ASTM C1202         ASTM C1543  

استاندارد

افزودنی پودري بر پایه اسیدهاي چرب

با خاصیت آب گریزي 

مکانیزم اثر

ا فزودنی واتر پروف پودري بتن ، یک فیلر میکرونیزه آبگـریـز و  ماده

ضد آب می باشد و به واسطه ساختار فیزیکی خاص خود ، به راحتی 

داخل مخلوط بتنی پخش می شــــــــود و تمام خلل و فرج میان 

سنگدانه ها را پر نموده و بها ین ترتیب کســـري فیلر و ریز دانه ها را 

داخل مخلوط بتنی برطرف می نماید. عالوه بـر آن لوله هاي موئینه 

که در نتیجه تبخیر آب در بتنا یجاد می شود را نیز مسدود می کند 

و در نهایت بتن، نفودناپذیر شـــــده و در برابر نفوذ آب و یون هاي 

ا یمن می شود.    مخرب و مواد شیمیایی خورنده به داخل بتن،
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نکات:

1- الزم اســـت واترپروف پودري بتن، همراه با مواد کاهنده آب  

(روانسازهاي بتن ) مصـرف شود. بهترین روش براي افزودن ماده 

افزودنی واتر پروف پودري ، افزودن آن پس ازترکیب روانساز ها با 

مخلوط بتنی است .  

2- معادل وزنی واترپروف پودري مصــرفی از میزان آب اختالط 

بتن کم شود.

 ر وش مصرف

1 - مقدار محاسبه شـده ماده افزودنی واتر پروف پودري با توجه 

به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختالط بتن رقیق شــــــود . 

افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختالط، به تدریج اضافه شود .

2 – این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل ، بتن ریزي انجام شود . 

نکته : پیشــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

– واتـر پـروف پودري بتن را مــی توان در هنگام تولید بتن به   3

بچینگ و یا تراك میکسر اضافه نمود.

 میزان مصرف
میزان مصرف واتر پروف پودري به ضخامت بتن بستگی دارد. 

معموالً براي بتن تا ضخامت 15سانتیمتر، در حدود 3 درصد وزن 

سیمان مصـرفی و براي ضخامت بتن باالي 15 سانتیمتر 1/5 الی 

2 درصد وزن سیمان مصرفی، می توان استفاده نمود.

ایمنی

این ماده جزء مواد خطرناك و سمیب راي محیط زیستن میباشد.

این ماده در تماس با پوست ایجاد حساسیت میکند.

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشـــــم  با  آب شیرین 

شستشو دهید.

در هنگام استفاده از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده 

شود.

نگهداري

بسته بندي                            

کیسه 20 کیلویی

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10 +  الی 30+  درجه 

 نکته: اســتفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون اســـتفاده از فوق روان 

کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد.                          


