
 

 

 AQUAFIN–2K/M /PLUS بند پلیمري دو جزئی االستیک آب

 EN1504-02مطابق استاندارد 

 تعریف:

AQUAFIN-2K/M /PLUS ي پایــه ســیمانی منعطــف و اصــالح شــده بــا پلیمــر یــک پوشــش دو جزئــی االســتومر
کار ه و برخــی ســنگ هــاي طبیعــی بــ اســت کــه جهــت حفاظــت و آب بنــدي ســطوح بتنــی، ســیمان، آجــر

 رود. مــی

 مصارف:

ها و کس و بام باغ، بامنماها، فالورباهاي مختلف ساختمان از جهت مثبت نظیر استخرهاي شنا، آببندي بخشآب -
  ... ها وکاري، پارکینگهاي مرطوب، سطوح زیر کاشیها، دیوارهاي خارجی، اتاقتراس

  ... هاي آب، سر ریز سدها وهاي آبی نظیر منابع آب، مخازن ذخیره آب کشاورزي، کانالسازهبندي آب -

  ... ها وپتروشیمی ها،خانه هاي آب و فاضالب، نیروگاههاي مختلف تصفیهبخشبندي آب -

  ... ها وهاي مصنوعی، آکواریوم ها، آبراهدریاچهبندي آب -

 هاي عمومی صنایعساختمان -

 هاي تقویت درزجهت نصب نوار -

 خواص و مزایا:

 قابل اعمال بر روي سطوح مرطوب بدون نیاز به پرایمر -

 اجراي آسان  توسط برس، رولر، اسپري و ماله       -

 ترك ها قابلیت ایجاد پل روي  -

 نیست) Vapor barrierعدم ایجاد مانع در برابر خروج بخار آب، (پوشش  -

 و همچنین نمک هاي یخ زدائی  UVمقاوم در برابر سایش، فرسودگی مکانیکی،  -

 داراي تائیدیه آب آشامیدنی  -

  XA2کالس  DIN 4030  مقاوم در برابر آب هاي  مهاجم و خورنده بتن مطابق  استاندارد -

  190)  بیش از %Elongationاد طول تحت کشش (داراي ازدی -



 

 

) با مالت هاي سخت یا منعطف و انواع Over coatingقابل استفاده به عنوان پوشش نهائی همچنین قابل پوشش دهی ( -
 ها       رنگ ها و کاشی

 سازگار با محیط زیست  -

     ... چسبندگی عالی به سطوح بتنی، سیمانی و -

 بر فشار مثبت آب     بندي و مقاومت در براآب -

 مقاوم در برابر رشد و نفوذ ریشه گیاهان -

 فراهم کردن امکان تنفس بتن -

 جدول خواص:

 رنگ
 UNIFLEX-M جز پودري

 سفید خاکستري، سفید
 دیسپرسیون پلیمري سیمان پایه

 جز حجمی) 3جز وزنی) ( 2( جز حجمی) 5جز وزنی) ( 5(  نسبت اختالط
 لوگرمکی10 کیلوگرم25 بسته بندي

 



 

 

 جدول خواص محصول ترکیبی:

 )rpm  500-300(همزن با سرعت دقیقه 3تا  2 زمان اختالط

 3g/cm 6/1 دانسیته

 لیتر آب 7/6با  AQUAFIN-1Kکیلوگرم  25 نسبت اختالط وزنی

 )%50+ و رطوبت نسبی C ° 23دقیقه (در دماي  60 زمان ماندگاري پس از اختالط

 )%50و رطوبت نسبی  +C ° 35دقیقه (در دماي  20

ماي باالتر یا پایین تر در زمان گراد (ددرجه سانتی +35+ تا 5 دماي اعمال
 )عمل آوري تاثیر گذارند.

 دماي سرویس
 گراددرجه سانتی +50تا  -15 تحت ترافیک

 گراددرجه سانتی +60تا  -2 بدون ترافیک

 192% (ASTM D412)حداقل ازدیاد طول تحت کشش 

 85 حدود  SHORE Aسختی 

 روز 28پس از  2N/mm 5/1حدود  چسبندگی

 میکرون 1000حدود  عدد مقاومت در برابر پخش بخار

 B2 (DIN 4102)اشتعال پذیري مطابق 

 ساعت بسته به شرایط جوي 4تا  5/1حدود  حداقل فاصله زمانی بین اعمال دو الیه

 زمان بهره برداري

 ساعت 6پس از  تحت باران

 روز 1پس از  د نفرتحت ترد

 روز 7پس از  تحت فشار آب

 روز 1پس از  کاريکاشی

 انبارداري
ماه در محیط خشک به دور از یخ زدگی در بسته بندي 12

در صورت باز کردن ( +C° 35 + تا C° 5 دماياصلی و در 
 )بسته باید به سرعت استفاده شود.

 بسته بندي
 کیلوگرم A :25ء جز

 کیلوگرم B :10ء جز



 

 

 

 میزان مصرف/ ضخامت فیلم خشک: شرایط بار گذاري/

 )mmخشک ( کمترین ضخامت فیلم )kg/sqm( میزان مصرف مورد مصرف

 2بیش از  5/3 بندي کف و دیوار زیرزمینیآب

 2بیش از  5/3 بندي پی و فونداسیونآب

 2بیش از  5/3 بندي بالکن و تراسآب

 2از بیش  5/3 استخر شنا و مخازن آب و. . .

 2بیش از  5/3 کاريبندي زیر کاشیآب

 

 دستورالعمل مصرف: 

ده ذرات گرد و غبار، شن، سطح مثل گریس با پاك کننده مناسب پاك ش هايآلودگی د نظر باید کامالً تمیز شده کلیهسطح مور
هاي ستر سیمانی، دیوار، پالکشی شدهجهت سطوح سیمانی صاف، شمشه AQUAFIN-2Kاز سطح زدوده شود. ... ها و برآمدگی

پر و  AQUAFIN-1Kیا  ASOCRETها و فرورفتگی ها باید با مالت سیمانی مناسب کلیه حفره باشد.گچی و بنایی مناسب می
ترمیم گردند. براي باال بردن میزان چسبندگی بین پوشش و سطح بهتر است روي سطوحی که جاذب شدید هستند نظیر بردهاي 

با  cm 4بهتر است در محل اتصال دیواره به کف ماهیچه کشی به عرض . مر مخصوص اعمال گرددا پرایگچی و بتن ابتد
ASOCRET هاي موجود را می توان با انجام شود. تركAQUAFIN-2K/M  و نوارASO-JOINT-TAPE-2000   آب بندي

 استفاده شود.   ASO-JOINT-TAPE-2000-Sنمود. جهت ترك هاي پیشرونده و درزهاي اجرایی باید از نوار 

-UNIFLEXجز مایع با هم مخلوط شوند. براي این منظور ابتدا دو سوم جز مایع ( 3جز پودري به  5مواد باید با نسبت حجمی 
M در سطل تمیزي ریخته شده، در حین اختالط به آن پودر  (AQUAFIN-2K/M شود. عمل اختالط تا رسیدن به اضافه می

الزم است ادامه یابد. سپس باقیمانده جزء مایع به مخلوط مواد اضافه شده و تا رسیدن به مخلوط مخلوطی یکنواخت و بدون کلوخه 
  5/1توان ماکزیمم %یابد. بسته به مورد استفاده، براي تنظیم میزان غلظت هنگام اعمال، میمی یکنواخت و همگن، هم زدن ادامه

 .م زدن به مواد اضافه نمودکیلوگرم مخلوط) را در خالل ه 35لیتر آب براي  5/0آب (

باشد. حداقل با برس، غلتک، ماله و حتی اسپري قابل اعمال می AQUAFIN-2K/Mسطح باید در طول اعمال مرطوب باشد. 
 4اعمال دو الیه از پوشش الزم است تا به ضخامت مورد نیاز براي رسیدن به شرایط مطلوب دست یافت. الیه دوم را با فاصله زمانی 

 اعمال الیه اول تا زمانی که الیه اول در اثر اعمال دچار آسیب دیدگی نشود، باید اعمال نمود. براي جلوگیري از ترك ساعت از 

 



 

 

 

ضخامت  mm 1در هر الیه بیشتر شود. (نهایتا  2kg/m 2نباید از  2K/M-AQUAFINخوردن پوشش پس از خشک شدن، میزان 
 در هر الیه پش از خشک شدن)

 نکات مهم: 

 .گرم و مرطوب پوشش ممکن است درطول فرآیند عمل آوري چسبناك گردد. اگر این پدیده اتفاق افتاد در مناطق -
 ساعت مرطوب نگه داشته تا از تکمیل فرآیند هیدراسیون اطمینان حاصل شود.  24پوشش را با آب به مدت 

 سته شدن آن گردد. فشار منفی آب در شرایط یخبندان می تواند به پوشش صدمه زده و منجر به پوسته پو -

- AQUAFIN-2K/M  .را می توان با انواع رنگ هاي بدون حالل، پوشش ها و مالت دیگر پوشش داد 

در محیط داراي رطوبت باال و یا عدم وجود تهویه کافی به عنوان مثال در مخازن آب زمان خشک شدن ماده افزایش  -
 یابد.می

 ید حفاظت نمود. پوشش را باید در طول اعمال از تابش مستقیم خورش -

 سطحی که اعمال قرار است روي آن صورت گیرد ابتدا باید به اندازه کافی مرطوب شود.  -

 بر آنها اعمال شود، الزم است پوشانده شده و محافظت گردد.  AQUAFIN-2K/M  سطوحی که قرار نیست -

درجه  +5 یط هاي خشک باالين مواد را در محبراي افزایش زمان کارپذیري در محیط هاي با دماي باال، می توا -
 انبارداري نمود. استفاده از آب خنک هم می تواند زمان کارپذیري مالت را افزایش دهد.      گرادسانتی

و فلنج هاي استیل، ابتدا سطح مورد نظر باید سائیده شده و سپس با ایزوپروپانول یا استن شستشو  PVCبندي جهت آب -
 همراه نوار اعمال شوند.   AQUAFIN-2K/M ASO-JOINT-SLEEVEگردد و بعد مواد 

 به عنوان پرایمر اعمال گردد.  AQUAFIN-1Kدر صورت وجود فشار منفی بهتر است ابتدا یک الیه  -

 




