واترپروف بتن مایع
)Waterproofing Concrete Admixture (Liquid

)RAJPROOF (WP-10
شرح محصول:
واترپروف نمودن منابع و سازه هاي بتني در هنگام بتن ريزي ارزان ترين و سودمندترين راهکار جهت حفظ پايايي و افزايش طول عمر آن
مي باشد .واترپروف بتن مايع به دليل ساختار رزيني ضدآب و ترکيبات هيدروفوبيک ،سبب تراکم و فشردگي مولکولي بتن و درنتيجه مقاومت
در برابر نفوذ آب و امالح شده و از ايجاد فضاهاي خالي شبکه بتن جلوگيري مي نمايد .همچنين اين ترکيب با مکانيسم کاهش نسبت آب به
سيمان باعث افزايش ر واني ،مقاومت مکانيکي و نفوذناپذيري در برابر آب و مواد شيميايي خورنده شده و به سازه هاي آبي استحکام و دوام
بيشتري مي بخشد .از ديگر ويژگيهاي بارز واترپروف ) RAJPROOF (WP-10مي توان به کاهش جذب آب و رطوبت و جلوگيري از ترک
خوردگي و شوره زدگي در سطح بتن اشاره نمود.

موارد مصرف:
•

واترپروف نمودن منابع بتني از قبيل مخازن ،استخرها ،ديوارهاي حائل و فونداسيون

•

ساخت بتن هاي نفوذناپذير در سدها ،تونلها ،سپتيک و مخازن آب و فاضالب

•

بتن ريزي مخازن و کانال هاي حاوي آب و محلولهاي شيميايي

•

فونداسيون و ديواره هاي بتني در اسکله ها و سازه هاي دريايي و ساحلي

مزایا:
✓ جلوگيري از نفوذ آب ،رطوبت و محلولهاي شيميايي به درون سازه بتني
✓ ازدياد دوام سازه هاي بتني
✓ افزايش استحکام و مقاومت بتن
✓ افزايش رواني بتن و جلوگيري از ترک خوردگي و شوره زدگي

روش و میزان مصرف:
واترپروف بتن ) RAJPROOF (WP-10در هنگام اختالط بتن به آب مصرفي افزوده شده و به مدت حداقل  3دقيقه مخلوط مي گردد.
ميزان معمول مصرف واترپروف مايع  2الي  3درصد وزن سيمان مصرفي بتن مي باشد.

مشخصات فنی:
حالت فیزیکی  :مایع
رنگ  :قهوه ای روشن
وزن مخصوص1gr/cm3 :
استانداردASTM C-494 TYPE G & C-1543 :
یون کلر  :ندارد
 : PHبین 8و9
شرایط و زمان نگهداری  :تا یکسال در بسته بندی اصلی و بدور از تابش مستقیم آفتاب و یخزدگی در دمای  10الی  35درجه سانتیگراد
بسته بندی  :گالن  20کیلویی

حفاظت و ایمنی:
✓ اين ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر براي سالمتي و محيط زيست قرار ندارد با وجود اين نبايد به هيچ عنوان بلعيده شود و يا
با چشم تماس داشته باشد.
✓ در صورت برخورد اتفاقي با پوست يا چشم بايد فورا" با آب شيرين فراوان شسته شود.
✓ در صورت بلعيده شدن بايد فورا" به پزشک مراجعه شود.
✓ اين ماده آتش زا نيست.

