سيستم آب بندى نفوذگر كريستال شونده

AQUAFIN

Crystaline inrtegra coat waterproofing system
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مقدمه:
امروزه بتن با گذشت سالها از پیدایش آن بعنوان یکی از مهمترین و کاربردی ترین مواد در
صنایع مطرح می باشد.طبیعتا ً انواع عوامل خورنده بر اساس نوع و کاربری سازه به اشکال
گوناگون بر بتن تاثیر گذار هستند:
 سایش شدید و حفره ای شدن در سدها و کانالها خوردگی اتصاالت داخل تونلها فرسایش آرماتور داخل بتن در اثر نفوذ محلولها و آبهای مهاجم به درون بتن تاول زدگی و زنگ زدگی در اثر عوامل خورنده چون سولفاتها در پلها ،اسکله ها  ،پایلها ترک خوردگی در عرشه و ستونهای پل در اثر بارهای وارده ضربه ،تغییرات دمائی شبانه روز و یخ زدگی خستگی در پایلها و عرشه پلها بروز ترکهای سطحی و تاول زدگی در اثر نفوذ آب در ساختمانها مشکالت آب بندی در استخرها و مخازن ترک خوردگی در اثر افزایش حجم آب یخ زده در تونلها و مخازن قلوه کن شدن و فرسایش سطح بتن در معابر و جاده ها بدلیل نفوذ کلراید حاصل ازنمک پاشی در فصول برف و یخبندان
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 ترک خوردگی و شکست بتن کف در اثر برخورد ضربات اشیاء سنگین یا فرسایش ناشیاز مواد شیمیائی و عوامل خورنده محیطی و یا روغن
 شکاف سطح داخلی لوله های بتنی بدلیل نفوذ نیتراتها و سولفاتها و جریانهای فاضالبی هدر رفتن مقادیر زیاد آب در اثر نشت لوله ها و همچنین اثرات مخرب عوامل مهاجم درخاکهای خورنده یا تنشهای موجود و . . . .
همه و همه از جمله مشکالتی است که در ارتباط با سازه های بتنی مدام به چشم می خورد.

2

بتـن علـی رغـم اسـتحکام ذاتـی ،بدلیـل معایبـی چـون ضعـف در آببنـدی  ،مقاومـت شـیمیائی
پائیـن  ،مقاومـت کـم در برابـر ضربـه  ،تخلخـل ذاتـی  ،انعطافپذیـری محدود ،مقاومت سایشـی
ضعیـف و  . . .نیازمنـد محافظـت و تقویـت مـی باشـد.
تحمیـل هزینـه هـای هنگفـت جهـت رفـع نقایـص فـوق و حتـی تعویـض بخشـهائی از سـازه و
همچنیـن لـزوم حفـظ و نگهـداری منابـع اولیـه  ،دالیـل اصلی بر لـزوم ارائه راهـکار در ترمیم
 ،محافظـت و آببنـدی سـازه هـای بتنـی محسـوب مـی گردد.
مـواد نفوذگـر و کریسـتال شـونده بـا قابلیـت واکنـش اجـزاء تشـکیل دهنـده بـا رطوبـت و
اجـزای بتـن ،تشـکیل کریسـتالهای نـا محلـول و ایجـاد سـاختار یکپارچـه بـا بتـن و متعاقـب آن
نفـوذ در عمـق بتـن و آببنـدی و محافظـت داخلـی ،بعنـوان سـر گـروه مـواد محافـظ و آببنـد
آلمـان ( شـریک کاری مجموعـه

کننـده بتـن مطـرح مـی باشـند  .شـرکت

پوششـهای محافظتـی جنـوب در زمینه تولید و تامین پوششـهای محافظتـی و محصوالت آببندی
در ایـران)  ،بـا سـابقه بیـش از  75سـال در تولیـد محصـوالت مرتبـط  ،بعنـوان یکـی از موفـق
تریـن تولیـد کننـدگان مـواد نفوذگـر

كريسـتال شـونده در دنيـا مطـرح مـى باشـد و مـواد

 AQUAFIN-ICو  BETOCRETE C-Seriesبعنـوان مـاده آببنـد ،مـاده ترميـم كننده و افزودنى
بتـن آببنـد از جملـه محصـوالت ايـن مجموعـه هسـتند.
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نفوذگر آببند کننده و کریستال شونده

AQUAFIN-IC

 AQUAFIN-ICمــاده ای تــک جزئــی ،غیــر آلــی و پایــه ســیمانی مــی باشــد کــه بــا مکانیــزم
منحصــر بــه فــردی ســازه هــای بتنــی قدیمــی و جدیــد را از عمــق آببنــد مــی نمایــد ،بطوریکــه
حتــی اگــر ســطح پوشــش دچــار آســیب گــردد  ،خللــی بــه بحــث آببنــدی ســازه وارد نمــی آیــد.
نحــوه تاثیــر ایــن مــاده ( Integra Coat(ICبــه ایــن صــورت اســت کــه پــس از اعمــال  ،بــا رطوبت
و آهــک آزاد موجــود در بتــن وارد واکنــش شــده و کریســتالهای نامحلولــی تشــکیل مــی دهــد
کــه در نتیجــه رشــد و جهــت گیــری آنهــا بــه داخــل منافــذ بتــن و ایجــاد ســاختاری یکپارچــه بــا
آن  ،کلیــه منافــذ بتــن پــر شــده و بتــن از عمــق آب بنــد مــی گــردد AQUAFIN-IC .در شــرایط
محیطــی خشــک غیــر فعــال شــده و بــه محــض تمــاس مجــدد بــا رطوبــت فعــال مــی گــردد.
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آغاز واکنشهای شیمیایی

آغاز نفوذ AQUAFIN-IC

بتن دارای منافذ باز بدون حضور

 AQUAFIN-ICبا رطوبت و آهک

(الیه قرمز رنگ) در منافذ بتن

AQUAFIN-IC

آزاد موجود در داخل بتن و
تشکیل کریستالهای نامحلول
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مزایا :
اجرای آسان و مقرون به صرفه
کیورینگ و سخت شدن در تماس با آب و رطوبت
قابلیت آببندی سازه ها از هر دو جهت مثبت ومنفی(در اکثر موارد بدون نیاز به

		

خارج نمودن سازه از سرویس)
قابل اعمال با برس ،اسپری و یا بصورت پاشش پودر خشک
مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی
چسبندگی بسیار عالی به بتن
قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب
تحمل فشار مثبت و منفی آب ،حداقل تا  14بار
مقاوم در مقابل یخ زدگی  ،شبنم و تغییرات دمائی
محافظت از بتن در برابر اثرات مخرب آبهای شیرین و شور ،جریانهای فاضالبی  ،آبهای
خورنده زیر زمینی ،کربناتها ،کلرایدها  ،سولفاتها و نیتراتهای محلول
دارای تائیدیه آب آشامیدنی

 DVGW W270, W347و NSF 61

غیر سمی و سازگار با محیط زیست
دارای اثر ( Self healing effectخود ترمیم کنندگی) و ترمیم و سیل ترکها تا عرض 0/4
میلیمتر
جلوگیری از خوردگی آرماتورها  ،ترک خوردن و تخریبهای ناشی از عوامل جوی
قابل سرويس در تماس با محیطهای اسیدی و قلیایی

Crystaline waterproofing systems
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خاصیت خود ترمیم کنندگی AQUAFIN-IC

مصارف :
آب بندی و محافظت:
پارکینگ
چاله آسانسور ،ولو پیت ،آب انبار  ،منهول و . . .
مخازن  ،لوله ها و کانالهای آب و فاضالب
استخرها و مخازن آب
سازه های زیر زمینی از جهت داخل یا خارج
حدفاصل بتن مگر و بتن فونداسیون علی الخصوص در برابر نفوذ آبهای زیر زمینی
حدفاصل دیواره و کف فونداسیون بتنی
درزهای اجرائی در سازه ها
حوضچه های پرورش ماهی
گذرگاههای زیر زمینی و تونلها
اطراف نواحی ورود و خروج لوله ،کنجها،اتصاالت و درزها در سازه های بتنی
کلیه سازه های بتنی در صنایع مختلف
مخازن و لوله هاى آب شرب

Crystaline waterproofing systems
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آببندی چاله آسانسور /حوضچه های پساب

توسط نفوذگر آببند کننده وکریستال شونده AQUAFIN -IC

ماهیچــه کشــی در درزهــای دارای نشــت :پــس از خالــی نمــودن محــل نشــت ،ابتــدا یــکالیــه  AQUAFIN–ICبــه صــورت دوغــاب بــر ســطح حفــره اعمــال شــده و در حالیکــه هنــوز
تراســت ســطح بــا مــات  ASOCRET–IMپــر مــی شــود.
نکتــه  :جهــت متوقــف نمــودن نشــت شــدیدآب مــی تــوان از محصــول  FIX 10 –Sاســتفاده
نمــود.
 -2دیوارهــا  :اعمــال  AQUAFIN – ICدر ســطوح عمــودی در دو الیــه هــر کــدام بــا میــزان
مصــرف 0/75 kg/m2
الیه دوم هنگامی اعمال می شود که الیه اول هنوز چسبناک است.
 : slab - 3اعمال یک الیه  AQUAFIN- ICبصورت دوغاب با میزان مصرف1 kg/m2

آببندی خارجی دیوارها و  slabهای بتنی در زیر زمین

توسط نفوذگر آببند کننده وکریستال شونده AQUAFIN -IC

Crystaline waterproofing systems
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 -1اعمــال بــه روش ســاندویچی  :اعمــال یــک الیــه از محصــول  AQUAFIN- ICبــه صــورت
دوغــاب یــا خشــک بــا میــزان مصــرف  1/2 kg/m2بــر ســطح  mud slabیــا بتــن مگــر پیــش از
بتــن ریــزی.
 -2ماهیچه کشی توسط مالت  ASOCRET–IMدر محل اتصال کف و دیواره .
 -3اعمــال  AQUAFIN- ICدر ســطوح عمــودی در دو الیــه بــا میــزان مصــرف 0/75 kg/m2در
هــر الیــه و میــزان مصــرف کل 1/5 kg/m2

جدول خواص:

Crystaline waterproofing systems
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پایه

سیمان  /ماسه ،افزودنی

رنگ

خاکستری  -سفید

نسبت اختالط با آب

با  25 AQUAFIN-ICکیلو گرم
 6/75تا  8لیتر آب تمیز

زمان اختالط

 3دقیقه

زمان ماندگاری پس از اختالط

 30تا  60دقیقه

دمای اعمال/سطح

 + 5تا  + 35درجه سانتیگراد
دمای پائینتر موجب افزایش و دمای باالتر موجب
کاهش زمان کیورینگ می گردد.

میزان مصرف

در سطوح مرطوب:
 0/75 Kg/m2در یک الیه
در سطوح خیس (فاقد فشار
هیدرواستاتیک):
 1/2 Kg/m2در دو الیه
در سطح تحت فشار هیدرو استاتیک :
 1/5 Kg/m2در دو الیه

ضخامت فیلم خشک

0/8-1 mm

مقاومت فشاری

پس از  7روز18N/mm :
پس از  14روز21N/mm2 :
پس از  28روز25N/mm2 :

مقاومت خنثی

پس از  28روز4N/mm2 :

چسبندگی

بیش از 1N/mm

زمان بهره برداری

آمادگی برای قرار گرفتن در معرض رطوبت
نسبی  %60و دمای20درجه سانتیگراد:
 در باران پس از  24ساعت در معرض بار ترافیکی پس از  5ساعت در معرض خاکریزی :پس از  3روز -پر کردن مخزن :پس از  7روز

شرایط نگهداری

در محیط خشک 12 ،ماه

2

2

* کلیه اطالعات فوق با در نظر گرفتن دمای  23درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  %65می باشد.
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طریقه مصرف :
ســطح بایــد کام ـا ً تمیــز بــوده و منافــذ بتــن بــاز باشــند  .بمنظــور اطمینــان از تشــکیل بانــد
هــای مکانیکــی و افزایــش چســبندگی ســطحی  ،توصیــه مــی گــردد بتــن ســطح زبــری معــادل
ســنباده نــرم داشــته باشــد .کلیــه آلودگیهــا  ،ذرات سســت و زائــد ،رنگهــا و  . . .توســط ســند
بالســت خشــک یــا تــر  ،واتــر بالســت بــا فشــار زیــاد آب و یــا ســایر روشــهای مکانیکــی مناســب
از ســطح زدوده شــوند  .برآمدگیهــا ،ســطوح سســت و طبلــه شــده و یــا قســمتهای آســیب
دیــده را مــی بایســت جــدا نمــود .بــر ســطوحی کــه قــرار اســت آببنــد شــوند  ،آب تمیــز
پاشــیده شــود تــا ســطح اشــباع گــردد .نســبت اختــاط  25کیلوگــرم جــزء پــودری بــا 6/75 -8
لیتــر آب مــی باشــد ،بنابرایــن بــه همیــن نســبت پــودر AQUAFIN-ICبــه آب اضافــه شــده و
تــا رســیدن بــه مخلوطــی یکنواخــت بــا میکســر همــزده شــود ،ســپس مــات حاصــل را مــی
تــوان بــر ســطح اعمــال نمــود .بــرای اعمــال مــواد مــی تــوان از بــرس یــا اســپری اســتفاده
نمــود .پــس از اعمــال الزم اســت ســطح بــرای مــدت  2تــا  3روز بــا پاشــش مالیــم آب مرطــوب
نگهداشــته شــود تــا فرآینــد کیورینــگ و ســخت شــدن مــواد انجــام پذیــرد ضمنـا ً در شــرایط
خــاص و بــر روی بتــن تــازه مــواد  AQUAFIN-ICرا مــی تــوان بصــورت پاشــش پــودر خشــک
نیــز بــر روی ســطح اعمــال نمــود.
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 ASOCRET–IMمالت ترمیمی و آب بند کننده
 ASOCRET-IMمالت ترمیمی آببند کننده پایه سیمانی است که قابلیت اعمال بر سطوح
مرطوب را نیز دارا می باشد و بعنوان یک مالت یا پالستر ترمیمی آببند با قابلیت نفوذ در
عمق بتن و تشکیل کریستال مورد استفاده قرار می گیرد  ASOCRET-IM .بهترین محصول
مکمل یا مالت ترمیمی جهت زیر سازی سطوحی که قرار است  AQUAFIN-ICبر آن اعمال
گردد ،توصیه می شود.

مزایا :
نفوذ ناپذیر در برابر آب
مقاوم در برابر فشار های هیدرواستاتیک
قابلیت پخش بخار آب
اعمال بسیار آسان
خاصیت خود ترمیم کنندگی
قابلیت اعمال بر سطوح مرطوب
مصارف:
ترمیم ترکهای حاصل از جمع شدگی()Shrinkage

پر کردن تخلخلها و منافذ سطح بتن
پر کردن سوراخهای باقیمانده از عملیات تزریق

Crystaline waterproofing systems
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تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN-IC

ماهیچه کشی اتصاالت و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در آب بندی
پر کردن حفره بولتها
پر کردن منافذ حاصل از قالبگیری
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جدول خواص:
پایه

ماسه /سیمان غیرآلی

رنگ

خاکستری

دانسیته

1/3 Kg/dm3

نسبت اختالط با آب

با  3/75-4/25لیترآب تمیز 25 ASOCRET-IM
کیلوگرم

زمان ماندگاری پس از اختالط حدود  30دقیقه در  +23درجه

سانتیگراد و رطوبت نسبی %60

دمای اعمال

 +5تا  +30درجه سانتیگراد

تمیز کاری تجهیزات

با آب  ،بالفاصله پس از استفاده

استحکام

 35 N/mm2پس از  28روز

میزان مصرف

ترکهای  Uشکل به ابعاد  :25×20 mmدرحدود 1/3 Kg/m
ماهیچه کشی به ارتفاع  :38 mmدر حدود 1/3 Kg/m

شرایط نگهداری

 12ماه در جای خشک

بالســت مــی بایســت زدوده شــود .ســپس ســطح بایــد بــا آب بخوبــی مرطــوب شــده وکلیــه
نشــتیهای فعــال توســط آنــی گیــر FIX 10-Sمتوقــف شــده و پــس از اختــاط  ASOCRET-IMبــا
آب بــه نســبت مشــخص و حصــول خمیــری یکنواخــت و عــاری
از کلوخــه و تــوده  ،مــات بدســت آمــده توســط کاردک یــا مالــه
روی ســطح اعمــال شــود.
* یــک تــا دو ســاعت پــس از اعمــال  ASOCRET-IMمــی تــوان
 AQUAFIN-ICرا بــر ســطح زیــر ســازی شــده اعمــال نمــود.
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ابتــدا تمامــی آلودگیهــای ســطح توســط ســند بالســت  ،واتــر جــت  ،شــات بالســت یــا گریــت

AQUAFIN

طریقه مصرف:

افزودنی بتن -آب بند کننده کریستال شونده مایع سرى BETOCRETE C-CERIES

 BETOCRETE C-CERIESافزودنــی بتــن شــامل
سوسپانســیون پایــه آبــی از عوامــل آب بنــد کننــده
غیــر آلــی مــی باشــد کــه میتــوان آن را در حیــن
فرآینــد تولیــد بتــن در طــرح اختــاط بتــن اضافــه
نمود.بــر خــاف افزودنیهــای پــودری  ،احتمــال کلوخــه
ای شــدن در اســتفاده از ایــن محصــول وجــود نــدارد.
 BETOCRETE C-CERIESدر حیــن ســخت شــدن
بتــن ،میلیونهــا کریســتال ریــز در منافــذ موئینــه بتــن تشــکیل مــی دهــد کــه ایــن کریســتالها
قطــر منافــذ را کــم کــرده و در نتیجــه جلــوی نفــوذ آب از فضاهــای خالــی موئیــن را مــی
گیرند،نهایتـا ً بتــن آمــاده شــده بــا ایــن مــواد کامـا ً آب بنــد مــی باشــد.در واقــع در بحــث آب
بنــدی مــی تــوان از اســتفاده ایــن محصــول بعنــوان پیشــگیری قبــل از وقــوع یــاد کــرد .
مزایا :
افزایش مقاومت فشاری و مقاومت در برابر یخ زدگی بتن تا حد زیاد
کاهش میزان نفوذ آب
حالت فیزیکی مایع
محافظت از آرماتور داخل بتن
افزایش مقاومت بتن در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی
ترمیم و پر نمودن ترکهای موئی تا عرض  0/4میلیمتر
ایجاد ساختاری یکپارچه با بتن
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دادن اجازه تنفس به بتن
عدم تاثیر تداخلی منفی با سایرافزودنیها و پالستی سایزرهای بکار رفته در بتن
غیر سمی و سازگار با محیط زیست
مقرون بصرفه در مقایسه با سایر روشهای موجود
مصارف :
در تولیــد بتــن آب بنــد در کلیــه ســازه هــا از جملــه
تونلهــا ،گــذرگاه هــا ،فونداســیونها ،ســازه هــای پیــش
ســاخته ،پارکینگهــا ،مخــازن آب  ،خطــوط آب و فاضــاب
 ،اســتخرهای شــنا ،کانالهــای زیــر زمینــی و ...
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جدول خواص:

حالت

مایع

رنگ

بی رنگ

دانسیته بالک

1/17 Kg/L

PH

13/5

دمای اعمال

بیش از5° c

شرایط انبارداری

بدور از یخ زدگی و آلودگی

میزان مصرف

 % 2-3وزن سیمان

یکنواخـــت حاصـــل گـــردد ،حصـــول اطمینـــان از اینکـــه نســـبت آب بـــه ســـیمان پیـــش از
اضافـــه نمـــودن  BETOCRETE C-CERIESبیـــش از  %55نباشـــد الزامیســـت.پس از
اف ــزودن  BETOCRETE C-CERIESبت ــن بای ــد حداکث ــر ت ــا م ــدت زم ــان  45دقیق ــه ریخت ــه
ش ــود.در طراح ــی اخت ــاط بای ــد از تاخی ــر اندازه ــای ح ــاوی س ــیمان پرتلن ــد تی ــپ II/Vی ــا III

اســـتفاده نمـــود.
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 BETOCRETE C-CERIESرا پیـــش از مصـــرف همـــزده تـــا مخلوطـــی کامـــ ًا همـــوژن و

AQUAFIN

طریقه مصرف :

مروری بر خبر نامه گذشته:

در خبرنامــه پیشــین بــا عنــوان سیســتم پوششــی ضــد خوردگــی بــر پایــه پتروالتیــوم بــه طــور
خالصــه بــه یکــی از راهکارهــای مطــرح جهــت پوشــش ســطوح منظــم و نامنظــم فلــزی و بتنــی
اشــاره گردیــد.
اهم مطالب مطرح شده:
سیســتم پوششــی پتروالتیــوم  :متشــکل از الیــاف و ترکیبــات اشــباع بــر پایــه پتروالتیــوم
کــه جهــت محافظــت از ســطوح فلــزی و بتنــی خصوصــا ً در شــرایط ســخت و بــر روی ســطوح
نامنظــم مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد وشــامل ســه جــزء پرایمــر ،ماســتیک و نــوار ضــد
خوردگــی بــر پایــه پتروالتیــوم مــی باشــد.
پرایمر پتروالتیوم  :یک ماده شیمیائی و ضد آب بوده که جهت زیر سازی و آماده
سازی سطح بکار می رود.
ماستیک : PETROWRAPماستیکی بر پایه پتروالتیوم جهت پر نمودن شکافها،
زوایا و سطوح با دسترسی سخت بوده که با اعمال آن از ایجاد محفظه های هوایی
در زیر پوشش نهایی جلوگیری به عمل می آید.
نوار ضد خوردگی  : PETROWRAPنواری متشکل از
الیاف ،ترکیبات اشباع بر پایه پتروالتیوم و فیلرهای
خنثی می باشدکه در طول زمان خواص دی الکتریک و
مقاومت در برابر نفوذ آب را از دست نمی دهد.
مزایا :
اعمــال بســیار آســان ،امــکان بازبینــی آســان محصــول در دوره
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هــای زمانــی و جلوگیــری از خوردگــی در مــدت زمــان طوالنــی از
مزایــای ایــن سیســتم بشــمار مــی آیــد.

مصارف:
لوله های فلزی ،شیر آالت و اتصاالت
لوله های برج های خنک کننده ،سیستمهای آب پاشی
آب بندی و درز بندی
جعبه تقسیمهای برق  ،اتصاالت کابلها
پایه های مخازن
سرجوشها
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سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی  -غرفه پلی گام
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