
 

 

   BETOCRETE –C16افزودنی آب بندکننده کریستال شونده  

  EN–934–2: T9استاندارد  مطابق

 

 تعریف:

BETOCRETE –C16نماید. بند میطور دائمی آبه ، بتن را بکه با مکانیسم عمل تشکیل کریستالاست  آلی، افزودنی مایع غیر
دهد که منافذ و مجاري مویین داخل مقطع تشکیل میهایی کریستالنانواین افزودنی در واکنش با آهک آزاد موجود در بتن تازه، 

باشد، لذا اگر دار میشود. این مکانیسم در بتن به صورت پویا و ادامهبند میون آبجسم بتن از درو در نتیجه  دود نمودهسبتن را م
 گردد.میکرون در بتن پدیدار شود، این ترك ها و منافذ ترمیم می 400هایی تا عرض در طی کاربري سازه، ترك

 

 مصارف:

 پتیکسازه هاي نگهدارنده آب ، مخازن آب شرب ، تصفیه خانه هاي فاضالب ، مخازن س -

 هاپایل ها و فونداسیون ی،سازه هاي زیرزمین ا،پارکینگ ه ا،چاله آسانسوره ا،سده ا،دیوارهاي حائل ، تونل ه -

 بتن حجیم و بتن پیش ساخته -

 تهیه بتن آب بند -

 

 خواص و مزایا:

 افزودنی مایع با قدرت آب بندي کامل -

 بدون خطر کلوخه اي شدن -

 فعالیت دائمی -

 میکرون 400دگی ترك هاي استاتیک تا عرض داراي خاصیت خود ترمیم کنن -

 بهبود مقاومت نهایی بتن -

 مانعت از خوردگی آرماتورهاي فلزيکاهش نفوذ یون کلراید و م -

 %55باال تا  W/Cقابل مصرف در نسبت  -
 دیسپرسیون آسان -

 ر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفیمقاومت در براب -

 سازگار با اکثر افزودنی هاي بتن -

  یاز به سیستم هاي آببندي مستقیمنمحدود نمودن  -



 

 

 جدول خواص :

 شفاف -بی رنگ  رنگ 
 مایع حالت فیزیکی

 3g/cm 05/0 ± 15/1 گراد)+ درجه سانتی20دانسیته (

pH  5/11 

گراد+ درجه سانتی30+ تا 8 یندآدماي انجام فر  

 میزان مصرف
 45/0کمتر از  W/Cوزن سیمان در  2%
 45/0از  بیشتر W/Cوزن سیمان در  3%

 انبارداري

+ درجه 35+ الی 10ماه در بسته بندي اصلی در دماي  12
زدگی، باد و باران و تابش مستقیم آفتاب و گراد و به دور از یخسانتی

 منبع حرارتی
 کیلوگرم 200کیلوگرم،  20 بنديبسته

 

 دستورالعمل مصرف:

آخرین ماده به مخلوط بتن در تراك میکسر اضافه  یا به عنوانگ و این افزودنی مایع را می توان به همراه آب اختالط در بچین
میزان مصرف این ماده به نوع سیمان، طرح اختالط،  براي اختالط صحیح الزم است از مخلوط کن اتوماتیک استفاده نمود.کرد.

هی جهت تعیین مقدار طرح بستگی دارد، بنابراین آزمون و خطاي کارگا کیفیت مصالح مصرفی، دماي محیط و مشخصات فنی
 5زمان اختالط به ازاي هر مترمکعب یک دقیقه و حداکثر زمان اختالط براي هر میکسر  پذیرد. انجام دمناسب مصرف می بای

 تمامی ابزار و تجهیزات به سادگی با آب تمیز می شوند. دقیقه می باشد.

 
 نکات مهم:

زدگی شوره ه،در آن استفاده شد BETOCRETE – C 16بسته به چگونگی طرح اختالط بتن ممکن است در بتنی که  -
 د.شومشاهده 

  د.پیوسته باش ددانه بندي سنگدانه هاي مورد استفاده در طرح اختالط بتن ، می بای -
  د.سازگاري این مواد با هم مورد آزمایش قرار گیر ددر صورت استفاده از دیگر مواد افزودنی بتن ، می بای -
استفاده شده باید  BETOCRETE–C16و پرداخت سطح تمام شده بتنی که در آن از بتن ریزي وعمل آوري ت،ساخ -

 د.هاي معتبر صورت گیرها و شاخصاساس آیین نامهبر

- BETOCRETE – C16 د.خورنده نیست و اثر مخربی بر میلگردها ندار 

 د.ده باشاستفاده می شود ، نیاز به افزودنی دیرگیر کنن 3یا  2ممکن است هنگامی که سیمان تیپ  -



 

 

باید با آب مخلوط  1به  1ط الباشد ، این محصول را با نسبت اختگراد درجه سانتی+  10 در صورتی که دماي هوا زیر -
 نمود.

 باید کامالً همزده شود.  BETOCRETE- C16 ی،در صورت انبارش طوالن -
خواهد داشت.  تشکیل کریستال وجود نگهداري شود ، امکانگراد درجه سانتی+ 8چنانچه این ماده در دماي پایین تر از  -

 در چنین شرایطی باید ابتدا ماده به طور کامل هم زده شود تا یکنواخت و همگن گردد.
توسط د پارامترهاي مربوط به عرض ترك باید توسط مهندس سازه یا طراح چک شود. مقادیر این پارامترها می بای -

 آزمایشات معتبر به دست آید.
دیرگیر در این صورت می توان از  د.اده از این محصول زمان گیرش بتن دستخوش تغییر گردممکن است در اثر استف -

 د.استفاده نمو کننده مناسب


