
Struseal C516 
بند بتن با عملکرد آب دارالت ترمیمی الیافم

 شوندهزودگیر و زودسخت ،کریستالی

 ای از محصولشرح خالصه

 کننده کریستالی سیمانیبند آب مالتیک  C516استراسیل 

و یم ترم که برایباشد می بر پایه مواد شیمیایی معدنی الیافی

این فشار مثبت و منفی کاربرد دارد.  مقاطع تحتبندی آب

ها منافذ بتن و ترکمحصول ایجاد کریستال کرده و به وسیله آن 

همچنین این محصول برای کند. را کامال یکپارچه و ترمیم می

ابلیت ق سطوح دارای نشت به صورت رطوبت نیزو سطوح باالسری 

مرطوب بسیار کاربرد داردو با عملکرد زودگیری برای سطوح 

 باشد. مناسب می

 کاربرد  موارد

های در تماس دائم و یا سازهبتن  ترمیمبرای  C516استراسیل 

رود. همچنین این محصول به کار می تحت فشاربا آب متناوب 

ترمیم سطوح زیر کار که قرار است با مواد نفوذگر تواند جهت می

این ( پوشش گردند کاربرد دارد. Struseal C514کریستالی )

 های ذیل کاربرد دارد:  سازه ترمیممحصول جهت 

 ،های زیر زمینیمانند پارکینگ تراز آب های زیربتن ترمیم -

 و ... ، چاله آسانسورهادیوارهای حائل، پی

-بند نفوذگر کریستالی پوشش میهایی که با آبترمیم سازه -

 ند( کباشد و از نفوذ مواد جلوگیری نمیگردند )فاقد پلیمر می

 بتنروی سطح  هایحفرهها و پرکردن سوراخ -

ها، منهولها، استخر، فاضالب و آب بتنی مخازن انواع ترمیم -

 هاسدها، نیروگاه

ر و سای ها، اسکله، دیوارهای ساحلیلوله خطوط ها وتونل ترمیم -

 های دریاییسازه

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

 بندو ماهیچه کشی آب بتنیهای ها و دالسقف ترمیم -

  استخر پرورش ماهی ترمیم سطحی  -

 

 

 عملکرد و مزایا

با رطوبت و  موجود در محصول اکتیو و معدنی شیمیایی مواد

محصوالت تولیدی از واکنش هیدراتاسیون سیمان موجود در 

های غیر به عنوان یک کاتالیزور عامل ایجاد کریستال محصول

 هایترکشوند. به این ترتیب این محصول قابل حل در آب می

 ترمیمخود های جمع شدگی را کامال ترکایجاد شده بعدی مانند 

برابر فشارهای مثبت و منفی آب  درها و با رشد کریستال کرده

همچنین زودگیر بودن محصول باعث علکرد  کند.میمقاومت 

گردد و سرعت اجرا را بهبود مطلوب آن در سطوح دارای نم می

  عبارتند از: C516استراسیل استفاده  برخی از مزایایبخشد. می

 نفوذپذیری پاییندارای مقاومت در برابر فشار آب باال و  -

 باال و چسبندگی شیمیاییدارای مقاومت مکانیکی،  -

 زودگیر و زودسخت شونده با مقاومت اولیه بسیار مطلوب -

 مقاومت باال در برابر سیکل یخبندان -

 )پلو پرکردن  مقطع ترمیمیدر  هاترک خود ترمیمی عملکرد -

 4/0تا عرض  استاتیک ایجاد شده در آینده مویی هایترکزدن( 

 میلیمتر 

 مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی آب  -

 و همرنگ با بتنعدم جلوگیری از تنفس بتن  -

 21تا  3بین  pHهای خورنده دارای مقاومت در محیط دارای -

 خانگی های صنعتی ومثل فاضالب

 غیر سمی و قابل استفاده برای آب شرب و پروش ماهی و ... -

 دارای رطوبت و خیسزمان گیرش سریع و قابل اجرا در بتن  -

 فاقد یون کلر  -

 هااستاندارد

قابل ارزیابی   EN 1504-3با الزامات استاندارد C516 یلساسترا

  .باشدمی

 

 

 

 

 



 اطالعات محصول 

 پودر طوسی رنگ شکل ظاهری

 حجمی جرم
3gr/cm 2/0±4/2 درجه 10 در 

 سانتیگراد

دانسیته مالت 

 آماده

3gr/cm 00/0±0/1 درجه 10 در 

 سانتیگراد

 فاقد یون کلر میزان یون کلر

نسبت اختالط 

 آب به پودر
 21/0الی  20/0حدود 

زمان مجاز 

استفاده از مالت 

 آماده

 ادگردرجه سانتی 13دقیقه در  10حدود 

 ماه 21حداقل  زمان ماندگاری

 شرایط نگهداری

بندی اولیه باز نشده به دور از نور در بسته

یخبندان، رطوبت و در مستقیم آفتاب، 

درجه سانتیگراد نگهداری  30تا  0دمای 

 گردد

 کیلوگرمی 10 کیسه بندیبسته

 

 فنی  اطالعات عملکرد

 EN) در مالت نفوذ آبجلوگیری 

12390-8)  

بار برای فشار  23

 مثبت و منفی

 های استاتیکحداکثر عرض ترک

 خود ترمیم شونده
 میلیمتر 4/0تا 

 

 مصرفاطالعات نحوه 

میزان مصرف بسته به شرایط ناهمواری سطح  میزان مصرف:

باشد. هر یک میلیمتر ضخامت پوشش برای یک متر متغییر می

استفاده  C516استراسیل کیلوگرم از محصول  1مربع حدود 

 گردد. می

ن، ، روغهاباید سطح از کلیه آلودگی :سازی سطح زیر کار آماده

ا ی های سیلیکونیآبگریز کننده چربی، رنگ، مواد کیورینگ و

چسبندگی مالت ترمیمی کریستالی و سایر عواملی که از  سیالن

 همچنین سطح باید خشنکنند پاک گردد. جلوگیری می به بتن

ی مکانیکی برای افزایش چسبندگ قفلو زبر باشد تا به عنوان یک 

موضوع برای چسبندگی این عمل کند و  C516استراسیل 

سطوح خشک و فاقد نم باید  باشد.امری ضروری میسطحی ماده 

 رویبه وسیله آب کامال خیس و اشباع گردند ولی آب اضافه 

 سطح باقی نماند. 

و در مخزن مناسب ریخته آب الزم وزن برای اختالط  اختالط:

 20 حدود محصول با ه گردد.و سپس پودر به تدریج به آن اضاف

د مخلوط گردپره  و وزنی پودر با آب به وسیله دریل درصد21  تا 

دقیقه ای  1ایجاد گردد و پس از استراحت  همگن مالتتا یک 

 10در کمتر از  مالتاین  به مالت دوباره اختالط انجام گردد.

  دقیقه مصرف گردد. 

کاردک یا ماله اجرا آماده با  مالت :نحوه اعمال روی سطح

متر سانتی 2الیه با ضخامت کمتر از  گردد. مالت بهتر است در هر

 درجه باشد.  40تا  0اجرا گردد. دمای سطح اجرا باید بین 

از خشک شدن سریع این مواد روی سطح جلوگیری آوری: عمل

 روز کامال مرطوب نگه داشته شود.  7تا  0کنید و به مدت 

 ینمحیط زیست، سالمت و ایم

یست ریخته در محیط ز C516استراسیل بهتر است محصول 

نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضالب 

قابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنی 

ا در تماس ببه علت قلیائیت باال باشد ولی افراد خطرناک نمی

تواند ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر پوست و چشم می

کش مناسب استفاده گردد. برای است که از عینک، ماسک و دست

 اطالعات بیشتر به برگه مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد. 

 مرجع اطالعات داده شده

 آزمایشگاهی آزمایشات براساس اطالعات این مشخصات فنی تمام

 واقعی هایداده. باشدمی Strumixای شرکت و تجربیات پروژه

 ما کنترل از فراتر شرایطی علت به است ممکن گیریاندازه

شود که همیشه از ما آخرین برگه توصیه می .باشد متفاوت

های مشخصات فنی محصوالت را بخواهید. همچنین زیر ساخت



-یم استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده مشتریان

تواند اطالعات الزم را در اختیار می Strumixباشد و بخش فنی 

و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی الزم  دادهمشتری قرار 

 را ارائه دهد.

 تست موردینتایج 

 بدست آمده است:  21/0نتایج ذیل در نسبت آب به پودر 

 نتیجه مشخصه

 0/24 (cm)  (ASTM C827روانی )

  10تر از مک (دقیقهمالت ) ثانویهگیرش 

 (ASTM C109)روزه  2 فشاریمقاومت 

(MPa) 
11 

( ASTM C109روزه ) 3مقاومت فشاری 

(MPa) 
34 

( ASTM C109روزه ) 7فشاری مقاومت 

(MPa) 
40 

( ASTM C109روزه ) 12مقاومت فشاری 

(MPa) 
02 

( ASTM C348روزه ) 2مقاومت خمشی 

(MPa) 
3/3 

( ASTM C348روزه ) 3مقاومت خمشی 

(MPa) 
2/0 

( ASTM C348روزه ) 7مقاومت خمشی 

(MPa) 
0/1 

( ASTM C348روزه ) 12مقاومت خمشی 

(MPa) 
1/1 

 0/0 (cm( )EN 12390-8) آب نفوذ عمق

 


