
 

 

 یاصل یکاربردها
 بسییا  خهشی  نقاٍنت با پذیر شکل بتن تَلید 

 باال
 نفَذناپذیر ٍ بند آب بتن  استخر ساخت 
 بٌ العادى فَق اتصال قد ت با بتن نطهئن ترنیو 

 قبل  بتن
 بتن کشش  نقاٍنت افزایش 
 ترنیه  يای نالت  ٍی پرایهر عنَان بٌ استفادى 
 دٍام افیزایش بیا قیَی بتن  کفسازی ساخت ٍ 

 پرٍژى نفید عهر
 سایش ضد يای بتن ساخت  

 مصرفمقدار 
 ٍزن د صید 55 تیا 5 از بیتن چسب نصرف نقدا 
 تیَان ن  پیرٍژى  نیَ  بیٌ تَجیٌ با ٍ است سیهان
 نثیال بیرای نهیَد  نشخص  ا نصرف دقیق نقدا 
 بیتن چسیب کهتیری نقدا  بندی  آب کا يای برای

 نقییدا  ترنیهیی   کا يییای د  ٍ شییَد ن  اسییتفادى
 .است الزم نحصَل این از بیشتری

 چسییب نصییرف نیییزان د  نییر ر عَانییل دیگییر از
  اسیت چسیب سیاختهان انیَا  بتن کٌ یکی  از 

 نییاز  بییتن اسییت  شییدى اجییرا الیییٌ ضییخانت
 يای الییٌ د  ٍ بیَدى خیَ دن تیر  نسیتعد بسیا 

 بیییرای بیییتن چسیییب نقیییدا  افیییزایش نیییاز  
 .است الزان  بتن خَ دگ  تر  از جلَگیری

 روش مصرف
 سیط  اسیت الزم  STUCK چسب نصرف از پیش
 چرب   از عا ی ٍ تهیز کانالا   ا کا  زیر یا قدیه  بتن
 تَصییٌ يهچنیین. کنیید غبا  ٍ گرد ٍ سست ذ ات
 شیَد  اشیبا  شیرین آب با کا  زیر نقاطع شَد ن 
 کیا  زییر سیط  د  آب تجهع از اجرا  از پیش البتٌ

 STUCK چسیب از اسیتفادى بیرای .نهایید اجتناب
   تیساخ برای  ا نالت یا بتن اجزای تهام است الزم

 
د   ٍ کنیید نخلیَ  يیو بیا ترنیهی  نالت یا نیبت

 ٍ نهیَدى اضیافٌ نخلیَ  بٌ  ا بتن چسب نًایت 
  ا نیالت بیا تیرنیو عهلییات یا  یزی بتن بالفاصلٌ 
 .ديید انجام
 ذییل نکیات بیٌ بیتن  چسب از استفادى ينگام د 

 :نهایید تَجٌ
  بیٌ بایید بیتن  چسب از استفادى نَا د تهام د 

 بیتن آب حجیو از نصرف  چسب حجو ی اندازى
 جیایگزین بایید بیتن  چسیب ٍاقع د . شَد کو

 .شَد بتن آب از بخش 
 د  تَانید ن  شیدن  خشک از پیش بتن چسب 

 يیچ بٌ شدن  خشک از پس ٍل  شَد  حل آب
 .بَد نخَايد آب د  نحلَل ٍجٌ

 بیشیتری ی دانیٌ د شیت کٌ نالت  یا بتن برای 
 .است بیشتر بتن چسب از استفادى د صد دا د 

  بیتن  چسیب حید از بییش نصیرف صَ ت د 
 .شَد تخلخل ٍ پَک  دچا  بتن است نهکن

 مزایا
 بتن کشش  نقاٍنت د صدی صد افزایش  
 بتن خهش  نقاٍنت برابری 5 تا 5 افزایش 
 بتن د  انفباض  يای تر  ٍ شدگ  جهع کايش 
 خییرٍ  از جلییَگیری) بییتن د ٍنیی  آٍ ی عهییل 

 (بتن د ٍن  طَبت
 آ ناتَ  ٍ بتن نیان چسبندگ  افزایش 
 بتن بٌ تازى نالت چسبندگ  نقاٍنت افزایش 

 قدیه 
 09 تا بتن نفَذپذیری کايش% 
 قلیای  يای نحیط د  كیفیت  بات 

 هایی است؟ افراد و پروژه مناسب چه استاک
 از تَان ن  ٍ است کلر یَن قدفا استا  بتن چسب
 بتن يای پرٍژى د  نحدٍدیت بدٍن نحصَل این
 بیچس دىیعه ا فینص از یک . کرد استفادى ٌیآ ن

 فر  ٍ خلل کردن پر با زیرا است  بندی آب بتن 
 .شَد ن  بتن نفَذناپذیری باعث بتن 
 حفی  کفسیازی  د  شدى نطرح نَضَعات از یک 
 ٍ کششیی  نقاٍنییت افییزایش. اسییت بییتن دٍام

 بیین استا  بتن چسب از استفادى با بتن  خهش 
 اتصیال قید ت بیتن چسب زیرا است % 099 تا 59

 ناحییٌ نتیجیٌ  د  ٍ کند ن  زیاد  ا یکدیگر بٌ ذ ات
 .شَد ن  تقَیت سنگدانٌ ٍ سیهان نیان انتقال 

 بعضی  ظرافیت دلییل بیٌ بتن  نهايای ساخت د 
 بسییا  نَضیَع  خیَ دن تر  ٍ شکستن قطعات 
 بیتن چسیب از بجا ٍ نناسب استفادى. است  ایج

 دٍام يیو ٍ ضیربٌ برابیر د  نقاٍنیت يیو استا  
 جیَی نخرب عَانل برابر د   ا اکسپَز بتن قطعات

 .برد ن  باال
 اتصال بتن   قطعٌ دٍ اتصال د  نشکالت از یک 

 د  سرد د ز از بتن چسب دٍغاب. است آن ضعیف
 تر قَی اتصال باعث ٍ نهَدى جلَگیری  یزی بتن
 . شَد ن  جدید ٍ قدیه  بتن
 اتصال بٌ نیاز يهیشٌ نیز بتن  يای سازى ترنیو د 
 این کٌ جا آن از. دا د ٍجَد قدیو ٍ جدید الیٌ بین
 نیاز خَد زیرین الیٌ با قَی اتصال برای جدید الیٌ
 با بتن چسب ترکیب دا د  زیاد بسیا  چسبندگ  بٌ

  ا ترنیه  بتن اتصال قد ت سیهان   نخلَ 
 .برد ن  باال بسیا 

 

 

 ®استاک
 بتن چسب

 بتن خمشی مقاومت و بندیآب افزایش

بتن ترمیم و بندیآب برای مناسب 
سیمان وزن درصد 15 :متوسط مصرف مقدار 
بندآب بتن تولید 
بادوام بتن تولید 
برابر 2 تا خمشی مقاومت افزایش 
90 تا بتن نفوذپذیری کاهش% 

بسییا  نناسیب اسیت. ایین بنیدی   برای تقَیت بتن  بخصَص افزایش نقاٍنیت خهشی  ٍ آبSTUCKچسب بتن استا  
تیرین نشیکالت بیتن  یعنی  ضیعف د  باشد. چسب استا  یک  از بز گنحصَل شیری  نگ بَدى ٍ بٌ شکل نایع غلی  ن 

جیا کیٌ شیَد. از آنبخشد ٍ نَجب افزايش چسبندگ  بتن یا نالت جديد بٌ بیتن ییا نیالت قیدیه  ن کشش  ا بًبَد ن 
با نشکالت  نَاجٌ است  افزٍدن چسب استا  بٌ نخلَ  سییهان   اتصیال  ایهین  ا يهیشٌ اتصال بتن تازى بٌ الیٌ زیرین 

 شَد.زند ٍ نانع از تر  خَ دگ  ن  قو ن 

ASTM 1042 / ASTM 1059 TYPE (II) / ISIRI 2930 
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