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Arina-tight CWP 491 
 های نا محلول روش تشکیل کریستالهای بتن بهمسدود کننده کاپیالر

 آشنایی:
   Arina-tight CWP 491 مانی است. تشکیل های پایه سیهای بتنی و مالتگیری از نشت و فرار آب برای سازهبندی دایمی و مطمئن برای جلویک روش آب

 کند. سازه را برای تمام عمر آن آب بند میشود و ها میها باعث انسداد دایمی آنحلول در داخل کاپیالرها و ریز ترکهای نا مو توسعه کریستال

 کاربرد:
Arina-tight CWP 491 میری آماده یا خ یصورت دوغابه برا آنتوان با تنظیم آب اختالط نظر میشود و بسته به نوع کاربرد مورد ه میبه شکل پودر عرض

 که دسترسی به پشت سازه امکان پذیر نیست استفاده کرد. برخی ازه در برابر فشار آب منفی در جاییبندی سازتوان برای آبومصرف کرد. از این محصول می

 زیر است:ها و قطعات در ساخت سازههای آن کاربرد

  ساختمان و زیر زمین. پی 

 .مخازن و منابع آب 

 .سد و تونل 

 ها. حمام و سرویس 

 های صنعتی.آشپزخانه 

 های شنا.استخر 

 های سیمانی.لوله 

 های آب.ها و گالریکانال 

 ها. ها، پایه و عرشه اسکلهپل 

 مشخصات فنی:

 پودر خاکستری رنگ شکل ظاهری

 گرم در لیترکیلو 053/1 وزن مخصوص

 می، قابل استفاده در مخازن آب آشامیدنیغیر س سمی بودن

 ندبیلر، فوالد مدفون در بتن آسیب نمیفاقد ک کلرمقدار 

 ها:ویژگی
 .در برابر فشار آب مثبت و منفی پایدار است 

 دارد چسبندگی و نفوذ عالی. 

 شود.آسانی مخلوط و اجرا میبه 

  آورد.وجود میبدون تخلخل بهسطحی صاف و 

  کند.ل در آب و عوامل خورنده حفاظت میهای محلوها را در برابر حمله نمکآرماتوربتن و 

 کار برد.هتوان آن را در مخازن آب آشامیدنی بسمی نیست و می 

 رساند.چیزی دارد و به کاربران آسیب نمیبوی نا 

 عنوان الیه نهایی را دارد.هسختی کافی ب 

  شود.بخش جدایی ناپذیر سازه می 

 سازی سطح:آماده 
گر ها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیریستی سفت و عاری از ذرات سست سطح زیر کار با

های پاششی، ساب یا آب تحت فشار انجام شود. تواند به روشیکنید. آماده سازی سطح مشوند را از روی سطح تمیزموادی که باعث عدم چسبندگی می

 کار کامال اشباع شود ولی آب آزاد روی سطح وجود نداشته باشد.بستربایستی ها باز باشند. قبل از اجرا ها و ریز ترکاطمینان حاصل کنید که تمامی حفره
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 اختالط:

Arina-tight CWP 491 شود و فقط نیاز به اختالط با آب در کارگاه را دارد. آب را بر روی به صورت پودر عرضه میArina-tight CWP 491 هرگز پودر  ریخته(

ا مخلوط را داخل آب نزیزید( و با استفاده ازیک همزن الکتریکی قابل حمل یا یک دریل دستی مجهز به همزن مناسب آن را مخلوط کنید. فقط مقداری ر

حجم پودر اضافه کنید. برای تهیه خمیر آب کمتری استفاده  53/0تا  05/0مصرف شود. برای تهیه دوغاب یک حجم آب را به  دقیقه 03کنید که در مدت 

 دست آید. هرگز پس از اختالط اولیه به مخلوط آب اضافه نکنید. هکنید تا غلظت دلخواه ب

 روش اجرا:
 Arina-tight CWP 491 دو الیه هم جهت  کمه از قلم موی کوتاه و سفت یا غلتک اجرا کرد. اجرای دستو با استفادصورت دوغاب تهیه کرد ه توان برا می

ساعت پس  4تا  0 ولی هنوز تازه است، معموال شود که الیه اول سفت شده. اجرای الیه دوم زمانی انجام میاستاطمینان از پوشش کامل بستر ضروریبرای 

 از اجرا )بسته به دمای محیط(.

 13ر ضخامت اجرا بیش از شود. اگبزرگ یا نقاط آسیب دیده توصیه میهای میری شکل محصول برای پرکردن حفرهاز ماله یا کاردک برای اجرای خاستفاده 

 که الیه قبلی خشک شده باشد. در چند الیه اجرا کنید، الیه بعدی را زمانی اجرا کنیداست، آن را مترمیلی

 مقدار مصرف:
 گرم پودر برای پوشش یک متر مربع در هر الیه.کیلودو الیه دوغابی: یک 

 متر.میلی 5/4در متر مربع برای ضخامت کیلو گرم پودر  13اجرا به صورت مالت: 

 آوری:عمل
تا  5گیری شود و به مدت جلو Arina-tight CWP 491 است. الزم است از خشک شدن سریعیها ضرورآب برای اطمینان از رشد کریستال آوری کامل باعمل

فاده شود. استی برای پرهیز از خشک شدن سریع توصیه میهای پلی اتیلنپاشیدن آب و پوشاندن سطوح با ورقروز سطوح اجرا شده را مرطوب نگه داشت.  7

دت زمان ذکر شده محافظت نمایید. مخازن آب دن و تابش خورشید برای مه را در برابر باد، هوازدگی، یخ زآوری نا مناسب است. سطوح اجرا شداز مواد عمل

 کند.ها کمک میگیری شوند، فشار آب به رشد بهترکریستال ساعت پس از اجرا آب 04

 کردن ابزار:تمیز
قط به شده فابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با آب قابل شستن هستند. مواد سخت 

 شوند.نیکی پاک میمکا هایروش

 انبارش/ماندگاری:
ول این محص . در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنیدداری و آنتابش خورشید بر روی پالت نگهدور از محصول را به

 ماه است. 10

 بسته بندی:
Arina-tight CWP 491 شود.کیلوگرمی عرضه می 05های ر کیسهد 

 های ایمنی:رهنمود
باس کار لهمانند تمامی محصوالت پایه سیمانی، این محصول نیز ممکن است باعث آسیب شود. در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و 

 و به درمانگاه مراجعه کنید. موضع را با آب فراوان بشویید استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله

 

 


