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خواص و اثرات

قابلیت چسبندگی بسیار باال به سطوح 

استحکام زیاد در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

 انعطاف پذیري و االستیسیته مناسب

 قطع نفوذ پذیري و آب بندي قطعی مقاطع بتنی و سنگی

عدم ایجاد آلودگی براي آب آشامیدنی

افزایش مقاومت سطح در برابر کربناتی شدن

توان کشش و تغییر طول مناسب

 (ANTI  UV)  مقاومت در برابر اشعه خورشید

عدم ممانعت از تنفس بتن

ضد خزه و جلبک و شوره زدگی

غیر سمی و غیر قابل اشتعال

توان پل زدن بر روي ترك هاي موئین بتن

Z2000 Waterproofing 
Mortar Z
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مناسب براي آب بندي مخازن سنگی، آجري، بتنی

 ایزوالسیون سطوح تصفیه خانه هاي آب و فاضالب

 رفع نشت و نم زدگی زیرزمین ها و بالکن ها

مناسب براي ساخت استخرهاي شنا و پرورش ماهی

مناسب براي ایزوالسیون آب نما ها و روف گاردن ها

مناسب براي آب بندي و ایزوالسیون بالکنها و زیر زمین ها 

مناسب براي رفع نم زدگی و انتقال رطوبت، به حمام و سرویس 

بهداشتی 

ایزوالسیون و آب بندي لوله هاي سیمانی انتقال آب 

ایزوالسیون و تثبیت سطوح ناهموار با فشار مثبت

 مناسب براي ایزوالسیون مخازن و سیلوهاي ذخیره گندم

مناسب براي آب بندي سطوح با فشار منفی، پس از اجراي 

نفوذگر به عنوان الیه زیرین

قدرت چسبندگی باال به سطح زیر کار

عدم افت چسبندگی و خواص آب بندي به مرور زمان

قابلیت رنگ پذیري مناسب سطوح اجرا شده با این محصول 

توسط انواع رنگهاي پایه آبی، اپوکسی و پلی یورتان 

استحکام بسیار عالی در برابر مواد اسیدي و قلیایی

مقاومت باال در برابر یون هاي کلر و نمک ها

مالت آب بند کننده سطحی با خاصیت االستیسیته باال

ضد آب کننده قدرتمند سطوح بتنی

مکانیزم اثر

بخش پودري آب بند دو جزئی از ســــیمان و ســـــنگدانه هاي 

میکرونیزه و افزودنیهاي قوام بخش تشـــــکیل شده که به لحاظ 

همجنس بودن با سطوح بتنی، به راحتی روي سطح اجرا می شود. 

همچنین وجود جزء دوم که از رزین آکریلیک تولید شـده اسـت، 

موجب افزایش قدرت چسـبندگی و االستیسـیته مالت آب بندي 

روي سطح خواهد شد. 

  Z2000آب بند کننده دوجزئی

آب بندي و عایقکاري و محافظت از سـطوح بتنی، همواره یکی از 

دغدغه هاي موجود در سـازه هاي بتنی می باشـد. این موضــوع 

بخصــوص در سازه هاي قدیمی که از تکنولوژي هایی که امروزه 

براي آب بندي داخلی و سـطحی بتن موجود اســت ، اســتفاده 

نشــــده، به وفور مشــــاهده می شود. از این دسته می توان به 

اشاره نمود. همچنین در  استخرها، مخازن، چاله آسانســور ها و ...

بســــیاري از پروژه هاي جدید نیز، بنا به نظر کارفرما، آب بندي 

داخلی بتن انجامنمی شــود و یا  اســتخر یا ســـازه مورد نظر از 

مصـالحی مانند بلوك و آجر ساخته می شود که نیاز به آب بندي 

سـطحی بعد از اجراي سـازه خواهد داشــت. آب بند پلیمري دو 

گزینه بســـــیار مناسب براي آب بندي سطوح  Z2000جزئی  

بتنی می باشد. این ماده، یک محصـــول پلیمري اصالح شده، بر 

پایه سـیمان و ســنگدانه ها و رزین آکریلیک می باشــد و داراي 

د وام و چسبندگی بسـیار باال به سطح می باشد.  قابلیت ارتجاعی،

به  سهولت روي سطوح قابل اجراست.   Z2000آب بند پلیمري



استاندارد

 ر وش مصرف

باید   Z2000 سطح مورد نظر براي اجراي آب بند االستومري

عاري از هرگونه آلودگی، گرد و غبار، ذرات سســت، چربی و یا 

هر گونه پوششی باشد.

چنانچه روي سطحت رك یا درزي مشــاهده می کنید، ن ســبتب ه 

ترمیم درزت وسط موادت رمیم کنندها قدامن مایید و در صورت عمیق 

بودن درزها ا ز ماستیک پلی یورتان جهت درزگیريا ستفاده شود.

چنانچه در نظر است سطح اسـتخر آب بندي شـود، اطراف کلیه 

لوله هاي ورود و خروج آب، چراغها و هر چیزي که داخل سـطح 

قرار دارد را توسط ماستیک پلی یورتان درزگیري نمایید.

کلیه کنج ها را  به ابعاد حدود 3*3 ماهیچه کشی نمایید.

ا جرايا ین محصول، یک الیه پرایمر روي سطح  ا ست قبلا ز بهتر

اجرا شود تا چسبندگی مالت آب بندي به سطحا فزایش یابد.

ظرفی مناسـب انتخاب نموده و جزء مایع را در حالی که همزن 

برقی ( دریل + پره ) روشــن اســت، داخل آن ریخته و کم کم 

پودر را به آن بیافزایید و تا حصـــول مالتی همگن و یکنواخت 

میکس را  ادامه دهید.

حتماً قبل از اجرا، سطح مورد نظر را با  آب شیرین اشباع نمایید.

ا جرايا ین محصولت وسط کاردك یا فرچهب ه راحتی قابلا جراست.

الیه اول را در یک جهت ( عمودي یا افقی ) اجرا نمایید.

الیه دوم را زمانی که هنوز الیها ول خشـکن شـده ( حدود 3 ا لی 4 

ن مایید.  ساعتب عدا زا جراي الیها ول ) در جهت خالف الیها ولا جرا

پیشنهاد می شودب رايب هبود خواص وا فزایش عمر وا الستیسـیته 

الیه آبب ندي ،ب ین دو الیها ز توري مش فایبر گالسا ســـــتفاده 

کنید تا  الیه آبب ند ،ب ها صطالح مسلح شود.

 میزان مصرف

میزان مصـرف آب بند پلیمري Z2000  به سطح زیر کار بسـتگی 

دارد و عموماً براي سطح با  زبري نرمال، میزان مصـرف براي هر الیه 

به ازاي هر متر مربع 1 کیلوگرم می باشد. 

ایمنی

این محصـول جزء مواد سمی و آتش زا و خطرناك براي محیط 

زیست نمی باشد.

از تماس با چشم خودداري شود.

هنگام اجرا  از عینک و دستکش مناسب استفاده شود.

در صورت تماس با چشم سریعاً با مقدار فراوانی آب شسته شود.
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ا ولیه مدت:   یکسال درب ستهب ندي 

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

ا لی 30+  درجه  ب هترین دماين گهداري: 10 + 

نگهداري

بسته بندي                            

مجموعه  28 کیلویی

(مایع 8 کیلو +پ ودر 20 کیلو)

ASTM D624         

ASTM D412  

آماده سازي:

نکات:
 بین 48 ساعتا لی 72ساعتپ سا زا جرا سطوح را مرطوبن گه دارید.

دقت شــود ضــخامت هر الیه اجرا شـــده، توســـط آب بند  

االستومري Z2000   نباید بیشتر از 1 میلیمتر باشد.

دماي محیط در زمان اجراي این محصـول نباید بیشــتر از 30 

درجه سانتیگراد باشد.

به هیچ وجه نسبت وزنی فرموله شده پودر و مایع را تغییر ندهید.

همیشه به اندازه اي ترکیب نمایید که بر اساس مساحت سطح 

مورد نیاز است و باید حداکثر تا 20 دقیقه اجرا شود.

1/8 3gr/cm

+1/8 2n/m

ندارد

1/5 تا  3 ساعت

3 تا 7 روز

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مایع    + پودر 

خاکستري

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

مقاومت کششی

زمان خشک شدن سطحی

زمان خشک شدن نهایی

AB

مجموعه 14 کیلویی

(مایع 4 کیلو +پ ودر 10 کیلو)


