
 

 ها و مزایاویژگی
 مناسب مقاطع پر کاربرد یبندآب 
 کلر یهاونیدر برابر  یاز سطح بتن محافظت 
 باال به سطح بتن یچسبندگ 
 ادیز  یر یپذانعطاف 
 یزدگخیدر برابر  مقاومت  
 مت قاو هایکلر  ن،یمطلوب در برابر بنز  م و  د

 زداخی یهانمک
 ییایمناسب در برابر مواد قل استحکام 
 و... 

 کاربردها
 آب و  یهاخانههیسددددطح   دددد  یبندددددآب

 فاضالب
 و... یمخازن بتن یبندآب 
 و... هانیرزمیها، ز نم حمام رفع 
 مانیکردن سطح بتن و س رین وذناپذ 

 مصرفمقدار 

قدار م دددرف متوسددد   ند پلم  یمر یمالت آب ب
 لوگرمیک 5 ا  2در هر متر مربع،  SEALEX لکسیسدد

ست  شرا قیدق زانیو ما   یم رف آن با  وجه به 
 نیی ع یکدارگداه یهداشیآزمدا قیپروژه و از طر 

 .شودیم

 روش مصرف
مش  یبددا  ور  بتن یافزودن نیا یجهددت اجرا

 :دیرا انجام ده ریالزم است مراحل ز  برگالس،یفا
 بل نده سدددطحآافزودنی  یاز اجرا ق ند کن  ،ب ب

در  یناهموار  گونهچی ا ه دیاب بزنسددطح را سدد
 آن وجود نداشته باشد.

 دیبتن را زنجاب کن سطح. 
 به  2.5پودر و چسب را با نسبت  یهمزن برق با

 .دیکن کسیم 1
 سددطح بتن اجرا  یکاردک، مالت آب بند را رو با

 .دیکن

 اجدددرا شدددده  هیدددال یرا رو برگالسیفدددا مددش
بنددد را هماننددد و مجددددام مددالت آب دیددبخوابان

 .دیاجرا کن نیشیپ هیال
 از پدودر و چسدب را بده نسدبت  یدیجد مالت

 هیددمددو البددا قلم ت،یددسدداخته و در نها 1بدده  1
 .دییاجرا نما یرا به صورت  ار و پود یینها

 کیسدرام اید یکاشد دیدکه ق د دار  یصور  در 
شددده اجددرا  یبندددسددطح مددالت آب یرا رو

 یرو سیلیسدد یکددار مقدددار  یدر انتهددا د،یددکن
الزم بددا  یر یدد ددا درگ دیددز یکددار بر  سیسددطح خدد

 فراهم شود. کیسرام ای یمالت پشت کاش

 

 
 

 

 آب بند کننده سطح

 استخر یبندآب یمناسب برا ،یدو جزئ یمر یبند کننده پلآب

RAMKA  

CONSTRUCION CHEMICALS 

Tel: (+98)2533557596 

Mail : info@Ramkaco.com 

1st Floor, Loghman St., Qom, Iran 

WWW.RAMKACO.COM 

 

 

 پذیری بسیار باالانعطاف 
 زدگیمقاومت در برابر هر گونه یخ 
 کیلوگرم 5تا   2:مقدار مصرف متوسط در هر متر مربع 
 سهولت اجرا روی بتن 
 سطح بتن نفوذناپذیر کردن  

بند دوجزئی است که با انعطاف بسیار باال و طول عمر زیاد، باال رین میزان پوشش آب ،SEALEX مالت آب بند پلیمری سیلکس
سیمانی و چسب  -شود. این ماده که بر پایه پودر پلیمرین وذناپذیری را داشته و مانع از  رک خوردن روکش پس از اجرا می

 .داردها مقاومت مطلوبی زدگی و نمکاکریلیک استایرن  ولید شده، در برابر یخ
 

ASTM D412 / ASTM D624 / ASTM D1149 / ASTM D596 /  ASTM G154 / ASTM C836 / 14891 EN 

 ®کسسیل

https://ramkaco.com/product/sealex/
https://ramkaco.com/product/sealex/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-admixture/concrete-retarder/
https://ramkaco.com/product-category/concrete-waterproofing/surface-sealant/
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