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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

محصولی مناسب برای آب سیمان و اصالح شده با پلیمرهای آب بند کننده است و  بر پایه«  W-15»  نفوذگر کریستالی

و لوله های مویین، بتن را بطور کامل آب لول درون منافذ تشکیل کریستالهای غیر محبا  «  W-15» . بندی سطوح بتنی است

بند نموده و حتی در برابر فشارهای هیدرو استاتیــــــک معکوس )آب پشت سازه( نیز مقاوم است. این محصول یکی از گزینه 

دستیابی می باشد که امکان بتنی  باغ ها، دیوارهای مدفون و منابع -ها برای آب بندی سطوح تونل ها، سدها، گالریهــا، استخر

 شت سازه در آنها وجود ندارد.به پ

می توان از این محصول در ساخت بتن های آب بند استفاده کرد. که در اینصورت میزان مصرف را کارشناسان ضمن تطابق با  

 سایر افزودنی های بتن تعیین می نمایند.

 

: سازی و اجراآماده   
اساسی ترین شرط موفقیت این روش خیس بودن سطح یا تازه بودن بتن می باشد. بنابراین در صورت خشک بودن سطح 

و خاک و قطعات  گریس، چربی، گردح را از وجود هرگونه آلودگی نظیر اشباع نمایید. سط قبل از اجرای کار آن راالزم است 
نمایید و به کمک برس سیمی شیرابه سیمان روی سطح را به گونه ای بردارید که منافذ  پاکسازی یا میله های فلزی، سست

 سطح بتن باز شوند.

یق کیلوگرم پودر برای هر مترمربع از سطح الزم است ولی میزان دق 3بطور معمول جهت کسب نتیجه مطلوب: مقدار متوسط
 آب یا رطوبت بستگی دارد. و فشار مصرف به وضعیت سطح و نیز مقدار

هم بزنیـد رابر آب به آن اضافه نموده و باز دو تا سه ب را در ظرفـی ریخته و با توجه به روش اجرا «  W-15» یک پیمانه از
در دو دست کامــل  مو یا به کمک ابزار پاششی مناسب،ت آید. دوغاب حاصل را بوسیله قلتا دوغاب یکنواخت و بدون حباب بدس

 )استفاده از همزن غیرفلزی و فاقد تیزگوشه مناسب تر میباشد(جرا نمایید. دود سه روز روی سطح اله حبه فاص

: به مدت یک هفته رطوبت را بر سطوح را مرطوب نموده و در پایان - در فواصل دوازده ساعتی -پس از هر مرحله اجرا 
کریستال ها فراهم گردد. در مواقعی که فشار معکوس آب زیاد باشد، میبایست فشار  و تثبیت سطوح نگهدارید تا فرصت رشد

 مراتب فوق ایجاد شود. نترل یا هدایت نمایید تا شرایط برایآب را ک

درصورت وجود نشتی با فشار معکوس: الزم است عملیات آب بندی توسط مجری ماهر به اجرا درآید و استفاده از محصوالت 
 ضروری خواهد بود. « R-48»و « R-44»و « R-43»و « W-19»کمکی همچون 
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 : مشخصات فنی

  :پودر خاکستریشکل ظاهری 

 :های  مگا پاسکال است و با توجه به الیه 1.5روزه در حدود  28پس از طی کییورینگ  چسبندگی به سطح
 بعدی گاهی الزم است که پوسه های پوک باقیمانده از روی سطح پاکسازی شوند.

  مگا پاسکال 22  روزه: 28مقاومت فشاری 
 درصد  50کمتر از   :ای خالص سه میلیمتری خارج از بتننفوذ آب تحت فشار در غش 

 الزم به ذکر است که  «W-15  » تعیین  از دسته محصوالت مکمل محسوب میشود و خواص آن در ساختار بتن
 می گردد.

 .این محصول قابلیت تزریق دارد لیکن میبایست موضع و شرایط کار توسط متخصص مربوطه بررسی شود 
 .امکان تنفس را از بتن نمی گیرد 
 زمان کار پس از اختالط: نیم ساعت 
  روز 7درجه سانتیگراد:  25عمل آوری اولیه در دمای دوره 
  :درجه سانتیگراد35+ تا 5دمای اجرا + 
  :رجه سانتیگرادد +  90تا  -30دمای سرویس 

 

 : انبارداری

 داشت.واهد خ: حداقل یک سال فرصت مصرف  درجه سانتیگراد 35تا  5بازه دمایی  دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بسته بندی

 کیلوگرم عرضه می گردد. 20جزیی به وزن این محصول دربسته بندی تک 

 

 : کاربردها

 زیر الیه سیستم های آببندی یا افزودنی برای بتن هایی که آب بند شدنشان ضروری است 

 بخصوص داخل زمین فضاهای سبز  – شهری مخازن بتنی آبدیوارهای زیر زمینی، استخرها و 

http://www.ranachem.com/

