
افزودنـى های بتـن
واترپروف های حجمى بتـن

مايـع آب بند كننده داخ� بتـن
Struproof WL

خ�صه ای از محصول
كه  مى باشد  بتـن  داخ�  كننده  آب بند  مايع  افزودنـى  يک   WL اپروف اس)'

اين  دارد.  كاربرد  بتـن  و  سيمانـى  م/ت های  انواع  نفوذپذيری  كاهش  برای 

محصول يک <تكس ضد آب با عملكرد مناسب در محيط سيمانـى مى باشد.

موارد كاربرد 
اپروف WL برای آب بندی بتـن سازه های در تماس با آب و رطوبت به كار  اس)'

G مى تواند جهت آب بندی م/ت ها سيمانـى و پ/س)' ها كه 
HIمى رود. همچنـ

G استفاده گردد. اين محصول جهت آب بندی  H(نـياز به عدم نفوذ آب دارند نـ

سازه های ذيل كاربرد دارد:  

- آب بندی انواع مخازن بتـنـى آب و فاض/ب  و استخر ها

سازه های  ساير  و  ساح�  ديوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  آب بندی   -

دريايـى

- جهت توليد انواع م/ت های آب بند و آب بندی دوغاب سنگ و كاشـى

- انواع سازه های در معرض يون های خورنده مانند كلر و ... 

زمينـى،  زير  پاركينگ های  مانند  آب  تراز  زير  بتـن های  داخ�  آب بندی   -

ديوارهای حائل، پـى ها، چاله آسانسور و ...

عملكرد و مزايا
تازه حل  يا م/ت  تازه و  بتـن  پايه آب موجود در محصول در آب  <تكس 

̀ف آب در هيدراتاسيون سيمان، <تكس در منافذ بتـن خشک  شده و با م

شده (پس از خشک شدن كام/ مقاوم در برابر آب مى باشد) و با چسبـيدن 

به جداره های منافذ از ورود آب به آن ها جلوگيـری مى كند. برخى از مزايای 

اپروف WL عبارتـند از:  استفاده اس)'

- انسداد منافذ بتـن و م/ت سيمانـى و  كاهش نفوذپذيری آن  

- كاهش جذب آب بتـن

- مقاومت در برابر فشار مثبت و منفى آب 

- عدم جلوگيـری از تنفس بتـن و م/ت سيمانـى

- عدم تاث)H منفى بر مقاومت بتـن

و  صنعتـى  فاض/ب های  مثل  خورنده  محيط های  در  مقاومت  افزايش   -
h

iخان

ب و پروش ماهى و ... kl غيـر سمى و قابل استفاده برای آب -

- فاقد يون كلر

استاندارد ها 
 EN 12390-8، ASTM C1202، BS با الزامات استاندارد های WL اپروف اس)'

122-1881 و ASTM C642 قابل ارزيابـى مى باشد.

اط�عات محصول
ی رنگشكل ظاهری H(مايع ش

۱ در ۲۰ درجه سانتـيگرادجرم حجمى /۰۳ ±۰ /۰۲  gr/cm3

فاقد يون كلرميـزان يون كلر

حداقل ۱۲ ماهزمان ماندگاری

ايط نگهداری kl
در بسته بندی اوليه باز نشده به دور از نور مستقيم 
آفتاب، يخبندان، رطوبت و در دمای ۵ تا ۳۵ درجه 

سانتـيگراد نگهداری گردد

كيسه ۱، ۴ و ۲۰ كيلوگرمىبسته بندی

ان و نحوه م)ف + م-,
ايط طرح اخت/ط بتـن  kl ̀ف محصول وابسته به ميـزان م�ف: ميـزان م
ميـزان  ا� ۳ درصد وزن مواد سيمانـى مى باشد.   ۱ بيـن  يا م/ت سيمانـى 

پروژه  محل  يا  آزمايشگاه  در  آزمايش  با  است  به)'  هر طرح  دقيق  ̀ف  م

از محدوده  ̀ف محصول خارج  ، م بـيش)' G گردد. جهت اط/عات  HIتعيـ

̀ف محصول دركنار ساير مواد افزودنـى با بخش فنـى و تحقيق و  و يا م

توسعه Strumix تماس بگيـريد. 

اپروف  نحوه م�ف در بچينگ يا مخلوط كن: به)' است كه مايع آب بند اس)'
WL با بخش ثانويه آب اخت/ط به بتـن اضافه گردد.   

نحوه م�ف مستقيم در تراک بتـن آماده: ميـزان افزودنـى مورد نـياز به 
تراک اضافه شده و به مدت ۳ تا ۵ دقيقه كام/ با دور تـند مخلوط گردد و 

سپس بتـن تخليه شود.  

محدوديت ها
- از روان كننده يا فوق روان كننده مناسب در كنار محصول استفاده گردد. 

در فصول گرم استفاده از نوع های ديرگيـر كننده مناسب)' مى باشد. 

- به)' است محصول بعد از اضافه شدن روان كننده به بتـن اضافه گردد.  

- برای استفاده از اين محصول در كنار ساير افزودنـى ها با بخش فنـى ما 

تماس بگيـريد. 

̀ف نگردد. - در بتـن های با عيار كم)' از ۳۰۰ كيلوگرم در م)' مكعب م



افزودنـى های بتـن
واترپروف های حجمى بتـن

Struproof WL

محيط زيست، س�مت و ايمنـى
و هر  نشود  ريخته  در محيط زيست   WL اپروف اس)' به)' است محصول 

̀ف و ... به فاض/ب قابل تصفيه انتقال  گونه شستشوی ظروف پس از م

پـيدا كند. اين محصول برای س/مت و ايمنـى افراد خطرناک نمى باشد و� 

̀ف به)'  در تماس با پوست و چشم مى تواند ايجاد حساسيت كند. برای م

است كه از عينک، ماسک و دستكش مناسب استفاده گردد. برای اط/عات 

بـيش)' به برگه مشخصات ايمنـى محصول رجوع گردد.

مرجع اط�عات داده شده
و  آزمايشگاهى  آزمايشات  براساس  فنـى  مشخصات  اين  اط/عات  تمام 

تجربـيات پروژه ای شـركت Strumix مى باشد. داده های واقعى اندازه گيـری 

ل ما متفاوت باشد. توصيه مى شود  ايطى فراتر از كن)' kl ممكن است به علت

بخواهيد.  را  محصو<ت  فنـى  مشخصات  برگه  آخرين  ما  از  هميشه  كه 

G زير ساخت های استفاده و روش درست استفاده در كارگاه بر عهده  HIهمچنـ

در  را  <زم  اط/عات  مى تواند   Strumix فنـى  بخش  و  مى باشد  يان  مش)'

ی قرار داده و يا با حضور در محل پروژه خدمات فنـى <زم  اختـيار مش)'

را ارائه دهد. 

نتايج تست موردی
۶۰ درصد  و   ۲ تـيپ  كيلوگرم سيمان   ۳۵۰ بتـن شاهد شامل  اخت/ط  طرح 

به  آب  نسبت  و   (mm ۲۵-۴/۷۵) درصد شن   ۴۰ و   (mm ۶-۰) سنگدانه ها 

روان كننده كربوكسي/تـى  ابر  از  آزمونه  در طرح  و  است  بوده  سيمان ۰/۴۷ 

محصول  كنار   در  سيمان  وزنـى  درصد   ۰/۳ ميـزان  به   Strusin N520

نتايج ذيل  Struproof WL به ميـزان ۲ درصد وزن سيمان استفاده شد و 

بدست آمد:

نتـيجهمشخصه

(cm) اس/مپ اوليه شاهد

(cm) اس/مپ اوليه آزمونه

۷

۱۸

(cm) درصد هوای بتـن شاهد

(cm) درصد هوای بتـن آزمونه

۲/۶

۲/۵

(MPa) مقاومت مكعبـى ۷ روزه شاهد

(MPa) مقاومت مكعبـى ۷ روزه آزمونه

۲۱/۴

۲۱/۲

(MPa) مقاومت مكعبـى ۲۸ روزه شاهد

(MPa) مقاومت مكعبـى ۲۸ روزه آزمونه

۳۰/۶

۳۱/۱

(EN 12390-8) (cm) عمق نفوذ آب شاهد

(EN 12390-8) (cm) عمق نفوذ آب آزمونه

۳/۲

۱/۲

(ASTM C642) (%) جذب آب شاهد

(ASTM C642) (%) جذب آب آزمونه

۴/۷

۱/۹


