
 سطوح  آب بند و محافظ

 

 : معرفی محصول* 

 

Aquacem WP202  )محافظت  پوشش آب بند و ینوع)آکواچم

 طیدوستدار مح  یو اال ستومر یمریاست که از مواد پل ییکننده تک جز

 راتییآب  ساخته شده است که پس از خشک شدن وتغ هیبر پا ستیز

 اریدوام و طول عمر بس ،خوب یریانعطاف پذ کامال آب بند است. ییایمیش

 ریوسا یفلز یها هبتن ،لول ریکار نظ ریبه مقاطع ز یو چسبندگ یطوالن

 .باشد یماده م نیمصالح از خواص ا

 .باشد یم D2370 ASTMمنطبق با استاندارد  202خواص آب بند 

 

 : عملکردی نحوه* 

Aquacem WP202  برابر  ،یمانیسطوح س یپس از اجرا بر رو

باال پس از  یباچقرمگ ریپوشش انعطاف پذ کی ییدستور العمل اجرا

  مانیمخرب س یها دیکند که مانع از نفوذ آب واس یم جادیخشک شدن ا

 گردد. یم

 

 : موارد کاربرد* 
 یبتن یسازه ها یتمام یریونفوذ پذ یرفع نم زدگ 

 اسکله  تونل ها، لیاز قب  یبتن یسازه ها یوآب بند محافظت

 آب وفاضالب  یخانه ها هیخطوط انتقال آب تصف

 یماه پرورش یاستخر ها ها، کیسپت ،یدنیآشام آب مخازن، 

 ، پشت بام یبهداشت یها سیسرو

 آب بند نمودن  یکه برا ییوارهاید یمناسب برا اریبس نیگزیجا

 شود یاستفاده م یرگونیق ای زوگامیاز ا

 یمانیو س یبتن هایآرک بدار،یسطوح ش یبند آب 

 سطوح هیمثبت در کل یبند آب 

 ینشت یوآسفالت شده دارا زوگامیبام ا یبند آب 

 

 

  

 مزایای استفاده :* 

 
 کلر  ونیونفوذ  ونیمحافظت سطوح در برابرکربناس 

 ینمودن سطوح بتن ریونفوذ ناپذ یبند آب 

 دیدر برابر اشعه خورش مقاوم 

 یائیمیاز مواد ش یاریخوب در برابر بس ییایمیش مقاومت 

 باال اریبس  تهیسیاالست 

 کار ریبه سطوح ز ادیز اریبس یچسبندگ قدرت 

 باال اریوسهولت اجرا بس سرعت 

 خلل وفرج هستند یکه دارا یسطوح یاجرا بر رو قابل 

 درجه -30تا 40+  طیمح ییگرما راتییباال در برابر تغ مقاومت

 گرادیسانت

 و  یصاف مانند کاش اریمطلوب به سطوح بس یچسبندگ تیقابل

 کیسرام

 یسم ریغ  

 

 

 * مقادیر مصرف :
 1در هر متر مربع حدود دارد، رکاریز یریبسته به تخلخل ونفوذ پذ        

 .باشد یم لوگرمیک1.5 یال

 

 

 : روش مصرف* 
 نیمسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچن دیکار با ریسطح ز

باشد.  گردوخاک ،یمانند روغن، چرب یطیمح یاز هرگونه آلودگ یعار دیبا

 مو کار با برس و قلم ریالزم است قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح ز

و متخلخل  یباشد. در صورت ناصاف دهی پوشش اتیو آماده عمل زتمی

 .دیاستفاده کن Fixcem 100مالت  هیال کیبودن سطح از 



 

 میپرا هیال کی  دیبا یاصل بندی پوشش آب جادیاز ا قبل

(Duroprimer PR ) سطح کار با  یرو ستولهیپ ای مو با استفاده از قلم

پس  یطیمح طیو شرا طیمح یبسته به دما هیال نیا دقت الزم اجرا نمود.

 Aquacem 202. سپس محصول شود یخشک م قهیدق 20از حدود 

 .با نازل مناسب  اجرا گردد ستولهیپ ایغلطک   ،با قلم مو

 

 : ظاهری و فنی مشخصات* 

 

 خمیری حالت فیزیکی
 ازیبا تنوع رنگ بر اساس ن دیسف رنگ

 یمشتر
𝐾𝑔 وزن مخصوص

𝑚3⁄05/0 ± 35/1 

 
PH 8-9 

 ساعت 2الی  1 زمان خشک شدن سطح
 روز 5الی 3 زمان خشک شدن نهایی

 ندارد یون کلر

 

 : بسته بندی* 
Aquacem WP202 یقابل عرضه م ییلویک 20و  8 یدر سطل ها 

 .باشد

 : دارینگه* 
Aquacem WP202 دور از   گرادی+ درجه سانت35+ تا 5 نیب یدر دما

 .شود یشود نگهدار ینگهدار خبندانیو دینور خورش میتابش مستق

قابل  کسالیتا  هیاول یمناسب ودر بسته بند طیدر شرا یصورت نگهدار در

 .باشد یم ینگهدار

 : ایمنی اطالعات و نکات خالصه* 
 در زمان استفاده و اجرا از دستکش، عینک و لباس کار مناسب 

 استفاده شود.

 زا نیست.این ماده آتش 

 را فوراً با آب فراوان  موضعر صورت برخورد با پوست و یا چشم، د

 .شود هعمراج پزشک به شدن بلعیده صورت دره و دشستشو دا

 و مخرب خطرناک ی سمی، این محصول محتوی هیچ نوع ماده

 باشد.نمیمحیط زیست 

 

 : اطالعات تکمیلی* 
 یازهایمشترک مناسب بر حسب ن یمشاوره در مورد نحوه همکار یبرا

اطالعات ذکر شده  .دییکف با بخش خدمات  دوروچم تماس حاصل فرما

و  قیدق یو مطالعات فن یشگاهیآزما یها براساس تست ها تیتاشیدر د

 .باشد یم ییاجرا تیتجربه دوروچم در سا


