
افزودنـی های بتـن
واترپروف کریستالـی بتـن

افزودنـــی آب بنــد کننــده، نم  بنــد و آب گریــز کننده  کریستالـــی 

داخــیل بتـــن بــا عملکــرد خــود ترمیمــی رشــد یابنده

Struseal C513

خالصه ای از محصول

داخیل  کریستالـی  کننده  آب گریز  و  آب بند  افزودنـی  اسیل C513 یک  اس�ت

باعث کم�ت  بتـن  با واکنش های کریستالـی در طول عمر  که  بتـن می باشد 

این  می گردد.  آن  کردن  مسدود  و  بتـن  منافذ  قطر  شدن  کوچک�ت  شدن، 

و  شیمایـی  مواد  سیلییس،  سنگدانه های  پرتلند،  سیمان  حاوی  محصول 

پلیمری اکتـیو خاص و واکنشگر های معدنـی و مواد هیدروفوب کننده بتـن 

ین کیفیت از اروپا در ایران  می باشد که با فرموالسیون و مواد اولیه با به�ت

تـیم تحقیق و  این محصول توسط  تولید می گردد. عملکرد بسیار مطلوب 

 ACI گزارش     طبق  همچنـ�ین  و  است  رسیده  اثبات  به  امیکس  اس�ت توسعه 

212.3R سال 2010 استفاده از مواد آب بند کریستالـی داخیل )حجمی( بتـن 

بتـن  از سایر مواد آب بند داخیل  بر استفاده  برای آب بندی تحت فشار را 

ن  بادی و سایر پوزوالن ها و همچنـ�ی مثل میکروسیلیس، زئولیت، خاکس�ت 

التکس ها و مواد آب گریز کننده حجمی ارجحیت داده است.

موارد كاربرد 

در  سازه های  بتـن  آب گریزی  و  نم بندی  آب بندی،  برای   C513 اسیل  اس�ت

ن این محصول می تواند  تماس دائم و یا متناوب با آب به کار می رود. همچنـ�ی

ن استفاده گردد.  جهت آب بندی و نم بندی مالت ها سیمانـی و پالس�ت ها نـ�ی

این محصول جهت آب بندی و آب گریزی سازه های ذیل کاربرد دارد:  

- آب بندی و نم بندی حجمی بتـن های زیر تراز آب مانند پارکینگ های زیر 

زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها و ...

- انواع بتـن های اکسپوز در تماس با آب

- آب بندی و نم بندی انواع مخازن بتـنـی آب و فاضالب 

سایر  و  ساحیل  دیوارهای  لوله،  خطوط  و  تونل ها  نم بندی  و  آب بندی   -

سازه های دریایـی

- آنواع سازه های در معرض یون های خورنده مانند کلر و ... 

- آب بندی سقف ها و دال های بتـنـی

- آب بندی چاله آسانسور 

معرض  در  پـیش ساخته  های  بتـن  و  پاشیسش  بتـن های  آب بندی   -

سیکل های های ذوب و یخ و امالح خورنده

عملکرد و مزایا

مواد شیمیایـی و معدنـی اکتـیو موجود در محصول با رطوبت موجود در 

بتـن تازه و مواد ایجاد شده از واکنش هیدراتاسیون سیمان واکنش داده و 

ن مواد  کریستال های غیـرقابل حل در منافذ بتـن ایجاد می کنند و همچنـ�ی

ن می توانند واکنش  موجود در محصول در حضور رطوبت با خودشان نـ�ی

کریستالـی ایجاد کنند و از این طریق نفوذ آب در بتـن را به شدت کاهش 

ن تا حد  ن این کریستال ها مقاومت شیمایـی بتـن را نـ�ی می دهند و همچنـ�ی

این  در  موجود  کننده  هیدروفوب  مواد  درضمن  می دهند.   بهبود  زیادی 

محصول با جاگیـری در منافذ بتـن و دور کردن آب از بتـن ایجاد آب بندی 

ن از لک شدن و ایجاد گرد و غبار در سطح بتـن می کاهند.  می کنند و همچنـ�ی

اسیل C513 عبارتـند از:  برخی از مزایای استفاده اس�ت

- کریستال کردن انواع مصالح سیمانـی

- آب بندی بتـن تا فشار 13 بار وابسته به طرح اختالط بتـن مر�ن 

- کاهش شدید نفوذپذیری بتـن در برابر آب و سایر سیال ها

- ایجاد خود ترمیمی در بتـن و پرکردن ترک های مویـی تا عرض 0/4 میلیم�ت 

- مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب 

- ایجاد آب گریزی در سطح بتـن و ضد گرد و غبار و لک کردن آن 

- نم بندی و عدم جلوگیـری از تنفس بتـن و مالت سیمانـی

- افزایش مقاومت نهایـی بتـن

- تاث�ی بسیار کم در زمان گیـرش و رشد مقاومت بتـن

مثل   12 تا   3 pHبیـن  دارای  خورنده  محیط های  در  مقاومت  افزایش   -
گ

فاضالب های صنعتـی وخانیک

- هزینه کم�ت و راحتـی مرف نسبت به مواد سنتـی قدیمی

ب و پروش ماهی و ... - غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

اسیل C513 با الزامات استاندارد های EN 12390-8، ASTM C1202 و  اس�ت

BS 1881-122 قابل ارزیابـی می باشد.

اطالعات محصول

پودر طویس رنگشکل ظاهری

1 در 20 درجه سانتـیگرادجرم حجمي /35 ±0 /1  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

کیسه یا سطل 20 کیلوگرمیبسته بندی
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اطالعات عملکرد فنـی

جلوگیـری از نفوذ آب )EN 12390-8( )بتـن 
با آب به سیمان 0/45 و عیار 350 کیلوگرم در 

م�ت مکعب(

13 بار برای فشار مثبت 
و منفی

حداک�ش عرض ترک های استاتـیک خود ترمیم 
شونده

تا 0/4 میلیم�ت

ان و نحوه مرصف ز م�ی

باید  ذیل  جدول  مطابق  بتـن  ایط  رسش به  مرف  میـزان  مرصف:  میـزان 

انتخاب گردد: 

55%50%45%40%نسبت آب به سیمان

 Struseal C513 میـزان مرف

)درصد وزن سیمان(
1/21/41/62

حداقل عیار سیمان برای بتـن آب بند باید 300 کیلوگرم بر م�ت مکعب باشد. 

نحوه مرصف در بچینگ: به�ت است که افزودنـی با سنگدانه ها مخلوط شده 

و روند نرمال اختالط ادامه پـیدا کند.  

نـیاز  مورد  افزودنـی  میـزان  آماده:  بتـن  تراک  در  مستقیم  مرصف  نحوه 

مستقیما به تراک اضافه شده و به مدت 7 دقیقه کامال با دور تـند مخلوط 

گردد و سپس بتـن تخلیه شود.

محدودیت ها

- از روان کننده یا فوق روان کننده مناسب در کنار محصول استفاده گردد. 

در فصول گرم استفاده از نوع های دیرگیـر کننده مناسب�ت می باشد. 

- در بتـن پایه اگر پوزوالن مرف می گردد باید میـزان آن محدود گردد. برای 

اطالعات بـیش�ت با بخش فنـی ما تماس حاصل کنـید. 

- در بتـن های با عیار کم�ت از 300 کیلوگرم در م�ت مکعب مرف نگردد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اسیل C513 در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت 

است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات 

بـیش�ت به برگه مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد. 

نتایج تست موردی

- طرح اختالط بتـن شاهد شامل 350 کیلوگرم سیمان تـیپ 2 و 55 درصد 

سنگدانه ها )mm 8-0( و 45 درصد شن )mm 19-9/5( و نسبت آب به سیمان 

 Strusin 0/45 بوده است و در طرح آزمونه از ابر روان کننده کربوکسیالتـی

 Struseal C513 به میـزان 0/4 درصد وزنـی سیمان در کنار  محصول N520

به میـزان 1/4 درصد وزن سیمان استفاده شد و نتایج ذیل بدست آمد:

نتـیجهمشخصه

)cm( اسالمپ اولیه شاهد

)cm( اسالمپ اولیه آزمونه

5

20

)cm( درصد هوای بتـن شاهد

)cm( درصد هوای بتـن آزمونه

2/8

1/9

)MPa( مقاومت مکعبـی 7 روزه شاهد

)MPa( مقاومت مکعبـی 7 روزه آزمونه

22/2

23/1

)MPa( مقاومت مکعبـی 28 روزه شاهد

)MPa( مقاومت مکعبـی 28 روزه آزمونه

31/4

32/3

)8-EN 12390( )cm( عمق نفوذ آب شاهد

)8-EN 12390( )cm( عمق نفوذ آب آزمونه

3/4

1/1

)ASTM C642( )%( جذب آب شاهد

)ASTM C642( )%( جذب آب آزمونه

5/2

1/7
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