
 

 

 

 

BETOCRETE-C 16 
افزودنی آب بند کننده کریستال 

 شونده 

 
 

 : تعریف 

BETORETE-C 16  یک افزودنی است که با مکانیسم عمل

تشکیل کریستال بتن را به طور دائمی آب بند می 

 .نماید
 

 :مصارف  

  ، سازه های نگهدارنده آب ، مخازن آب شرب

 تصفیه خانه های فاضالب ، مخازن سپتیک

  دیوارهای حائل ، تونل ها ، سدها ، چاله

آسانسورها ، پارکینگ ها ، سازه های زیر 

 زمینی ، پایل ها و فونداسیون ها 

 بتن حجیم و بتن پیش ساخته 

 هر جا که بتن آب بند مورد نیاز باشد 

 

 :خواص و مزایا  
 

 افزودنی مایع با قدرت آب بندی کامل 

 بدون خطر کلوخه ای شدن 

 فعالیت دائمی 

  دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی ترک های

 میکرون 044استاتیک تا عرض 

 بتن بهبود مقاومت نهایی 

  کاهش نفوذ یون کلراید و ممانعت از خوردگی

 آرماتورهای فلزی

  قابل مصرف در نسبتW/C  55باال تا% 

 دیسپرسیون آسان 

 بار 40آب تا  رمقاومت در برابر فشا 

 سازگار با اکثر افزودنی های بتن 

 محدود نمودن نیاز به آب بندی سطحی 

 
 

 :جدول خواص  
 

 مایع حالت فیزیکی

 شفاف -بی رنگ  رنگ

 04دانسیته در 

 درجه سانتیگراد
g/cm3

 45/4 

PH 5/44 

دمای انجام 

 فرآیند
 درجه سانتیگراد 04تا  8

 میزان مصرف

کمتر از  W/Cوزن سیمان  در  0%

05/4 

بیش از  W/Cوزن سیمان در % 0

05/4 

 انبارش

ماه در بسته بندی اصلی در  40

درجه سانتیگراد به  04دمای 

 دور از یخ زدگی

 کیلوگرمی 044کیلوگرمی ،  04 بسته بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مصرفدستورالعمل  

می بایست طرح اختالط  BETOCRETE-C 16پیش از مصرف 

 55/4بتن مخصوصًا نسبت آب به سیمان که باید کمتر از 

مدت زمانی که بتن دارای کارایی . باشد کنترل گردد

 BETOCRETE-Cدقیقه پس از افزودن  05الزم است حدود 

استفاده از مواد دیر گیر کننده . می باشد 16

 استفاده می شود ، الزم 0یا  0هنگامی که سیمان تیپ 

پیش از استفاده آزمایشات مناسب می بایست . است

 .انجام شود

درجه سانتیگراد باشد  44که دمای هوا زیر  یدر صورت

آب  باید با  4به  4، این محصول را با نسبت اختالط 

 .مخلوط نمود

باید کامالً  BETOCRETE- C16در صورت انبارش طوالنی ، 

 .هم زده شود

درجه  8چنانچه این ماده در دمای پایین تر از 

سانتیگراد نگهداری شود ، امکان تشکیل کریستال 

ابتدا ماده در چنین شرایطی باید . وجود خواهد داشت

 .به طور کامل هم زده شود تا یکنواخت و همگن گردد

اه آب اختالط یا به راین محصول را می توان به هم

 .ه نمودعنوان آخرین ماده اختالط اضاف

 

 : تمیزکاری و نگهداری  
 

استفاده از آب جهت تمیز کردن دستگاه مخلوط کننده 

بتن باعث افزایش طول عمر و کاهش خرابی آن می 

 . گردد

 

 :  نکات مهم  

  ست در کن ا بتن مم ختالط  طرح ا گونگی  به چ سته  ب

در آن استفاده شده شووره  BETOCRETE-C16بتنی که 

 .زدگی مشاهده شود

 ندی نه ب طرح  دا ستفاده در  مورد ا های  سنگدانه 

 .اختالط بتن میبایست پیوسته باشد

  ، بتن نی  مواد افزود گر  ستفاده از دی صورت ا در 

می بایست سازگاری این مواد با هم مورد آزمایش 

 .قرار گیرد

  نی شده بت مام  سطح ت خت  یزی و پردا بتن ر ساخت ، 

استفاده شده باید بر  BETOCRETE-C16که در آن از 

ساس صورت  ا بر  های معت شاخص  ها و  مه  یین نا آ

 .گیرد

 BETOCRETE-C 16  خورنده نیسوت و ارور مخربوی بور

 .میلگردهای بتن ندارد

  در آن از  مقورر اسوتمحوی  پیراموون مقطعوی کوه

BETOCRETE-C16  استفاده شود ، باید از تاریر این

 .ماده محافظت گردد

  مان صول ز ین مح ستفاده از ا رر ا ست در ا کن ا مم

می  در این صورت . بتن دستخوش تغییر گرددگیرش 

بووه عنوووان موووررترین موواده   REMITARDتوووان از

 .افزودنی دیرگیر کننده این شرکت استفاده نمود
 

 

 

 


