
 

 

 
 ی اصل یکاربردها

  بسیییا  خمشیی  مقاومت  با پذیرشکل بتن تولید ▪
 باال

 نفوذناپذیر  و  بندآب  بتن  استخر ساخت  ▪
  به العادهفوق اتصال قد ت با بتن مطمئن  ترمیم ▪

 قبل   بتن
 بتن  کشش   مقاومت   افزایش ▪
 ترمیم   هایمالت   وی  پرایمر  عنوان  به  استفاده ▪
  و دوام افییزایش بییا قییوی بتن   کفسازی  ساخت  ▪

 پروژه  مفید عمر
  سایش  ضد  هایبتن ساخت  ▪

 مصرف مقدار 
 وزن د صید 25  تیا  5 از  چسب بییتن مصرف مقدا 
  تییوانم   پییروژه   نییو   بییه  توجییه  با و است  سیمان
  مثییال  بییرای  نمییود   مشخص   ا  مصرف  دقیق   مقدا 
  بییتن  چسییب   کمتییری  مقدا   بندی آب  کا های  برای

  مقییدا   ترمیمیی    کا هییای  د   و  شییودم   اسییتفاده
 .است  الزم  محصول  این  از  بیشتری

  چسییب   مصییرف  میییزان  د   مییر ر  عوامییل  دیگییر  از 
   اسییت   چسییب سییاختمان انییوا   بتن که یکیی  از  

  نییاز   بییتن  اسییت   شییده  اجییرا  الیییه  ضییخامت 
  هایالیییه  د   و  بییوده  خییو دن  تییر   مسییتعد  بسیا 

  بیییرای  بیییتن  چسیییب   مقیییدا   افیییزایش  نیییاز  
 .است   الزام   بتن  خو دگ  تر   از   جلوگیری

 روش مصرف
  سییط   اسییت   الزم   STUCK چسب  مصرف از  پیش
  چرب    از  عا ی و تمیز کامالا   ا کا  زیر یا قدیم  بتن
  توصیییه  همچنییین. کنییید غبا  و گرد و سست  ذ ات
  شییود   اشییبا   شیرین  آب  با  کا   زیر  مقاطع  شودم 
  کییا   زیییر  سییط   د   آب  تجمع  از   اجرا   از   پیش  البته

  STUCK  چسییب   از   اسییتفاده  بییرای  .نمایید  اجتناب
  ت یساخ  برای   ا  مالت  یا  بتن  اجزای تمام  است  الزم

 
د     و  کنییید  مخلییو   هییم  بییا  ترمیمیی  مالت یا نیبت

  و  نمییوده  اضییافه  مخلییو   به   ا  بتن  چسب   نهایت 
   ا  مییالت  بییا  تییرمیم  عملیییات  یا   یزیبتن  بالفاصله 
 .دهید انجام
  ذیییل  نکییات  بییه  بییتن   چسب   از   استفاده  هنگام  د 

 :نمایید  توجه
  بییه باییید بییتن  چسب  از  استفاده موا د تمام  د  ▪

  بییتن  آب  حجییم  از   مصرف   چسب  حجم یاندازه
  جییایگزین  باییید بییتن  چسییب  واقع د . شود کم

 .شود بتن  آب  از  بخش 
  د  توانییدم  شییدن  خشک از  پیش بتن  چسب  ▪

  هیچ  به  شدن   خشک از  پس ول  شود  حل آب
 .بود  نخواهد  آب  د  محلول  وجه

  بیشییتری یدانییه  د شییت   که  مالت   یا  بتن  برای ▪
 .است  بیشتر  بتن  چسب   از   استفاده  د صد  دا د 

  بییتن   چسییب   حیید  از   بیییش  مصییرف  صو ت  د  ▪
 .شود تخلخل  و  پوک   دچا  بتن  است   ممکن

 مزایا 
  بتن  کشش    مقاومت   د صدی  صد  افزایش ▪
 بتن  خمش   مقاومت   برابری  5  تا  2  افزایش ▪
 بتن  د   انفباض   هایتر   و  شدگ جمع  کاهش ▪
  خییرو   از   جلییوگیری)   بییتن  د ونیی   آو یعمییل ▪

 (بتن  د ون   طوبت 
 آ ماتو   و  بتن  میان  چسبندگ   افزایش ▪
  بتن  به  تازه  مالت  چسبندگ   مقاومت   افزایش ▪

 قدیم 
 % 90  تا  بتن  نفوذپذیری  کاهش ▪
 قلیای    هایمحیط  د   كیفیت    بات ▪

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه استاک
 از  توانم   و   است   کلر  یون  قدفا  استا    بتن   چسب 
 بتن  هایپروژه  د    محدودیت   بدون  محصول  این
 ب یچس  دهیعم  ا فیمص  از   یک .  کرد  استفاده  هیآ م

 فر   و   خلل   کردن  پر   با   زیرا  است    بندیآب  بتن 
 . شودم   بتن  نفوذناپذیری  باعث  بتن 
  حفیی   کفسییازی   د   شده  مطرح  موضوعات  از   یک 
  و  کششیی   مقاومییت   افییزایش.  اسییت   بییتن  دوام

  بییین  استا   بتن  چسب   از   استفاده  با  بتن   خمش 
  اتصییال  قیید ت  بییتن  چسب   زیرا  است %  100  تا  50

  ناحیییه  نتیجییه   د   و  کندم  زیاد  ا یکدیگر به ذ ات
 .شودم   تقویت   سنگدانه  و  سیمان  میان  انتقال 

  بعضیی  ظرافییت  دلیییل بییه بتن   نماهای  ساخت   د 
  بسیییا   موضییوع   خییو دن  تر  و شکستن قطعات 
  بییتن  چسییب   از   بجا  و  مناسب   استفاده.  است    ایج

  دوام هییم و ضییربه  برابییر  د   مقاومییت   هییم  استا  
  جییوی  مخرب  عوامل  برابر  د    ا  اکسپوز   بتن  قطعات

 .بردم  باال
  اتصال  بتن    قطعه   دو  اتصال  د   مشکالت  از   یک 

  د   سرد   د ز  از   بتن   چسب  دوغاب .  است   آن   ضعیف
 ترقوی   اتصال  باعث   و  نموده  جلوگیری   یزیبتن
 . شودم   جدید  و  قدیم   بتن
  اتصال  به  نیاز   همیشه  نیز  بتن   هایسازه  ترمیم  د 
  این  که  جاآن  از.  دا د  وجود  قدیم   و   جدید  الیه  بین
 نیاز  خود  زیرین  الیه  با  قوی  اتصال  برای  جدید  الیه
 با   بتن   چسب  ترکیب  دا د   زیاد  بسیا   چسبندگ   به

   ا  ترمیم   بتن  اتصال  قد ت  سیمان    مخلو 
 . بردم   باال  بسیا 

 

 

 

 ®استاک
 بتن  چسب

 بتن خمشی  مقاومت و بندیآب افزایش 
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 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 ▪

بنییدی بسیییا  مناسییب اسییت. اییین    برای تقویت بتن  بخصوص افزایش مقاومییت خمشیی  و آبSTUCKچسب بتن استا   
تییرین مشییکالت بییتن  یعنیی  ضییعف د   باشد. چسب استا  یک  از بز گم محصول شیری  نگ بوده و به شکل مایع غلی  

جییا کییه  شییود. از آنبخشد و موجب افزايش چسبندگ  بتن یا مالت جديد به بییتن یییا مییالت قییدیم  م کشش  ا بهبود م 
ل  ایمیین  ا  همیشه اتصال بتن تازه به الیه زیرین با مشکالت  مواجه است  افزودن چسب استا  به مخلو  سیییمان   اتصییا

 شود.زند و مانع از تر  خو دگ  م  قم م 

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

https://ramkaco.com/product-category/construction-adhesives/concrete-bonding/
https://ramkaco.com/product-category/construction-adhesives/concrete-bonding/
https://ramkaco.com/product/stuck/
http://www.ramkaco.com/

