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BSM proof-CT
شـرح:
 BSM proof-CTماده ای از جنس پایه های سيمانی و كامال" اقتصادی است و جهت پوشش ضد آب كننده در برابر
فشار هيدرواستاتيک منفی و مثبت آب مورد استفاده قرار می گيرد.

خواص و اثرات :
 -1قدرت نفوذ بسيار زیاد به داخل بتن.
 -2تشکيل بافت یکنواخت با بتن.
 -3محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی .
 -4نفوذ ناپذیر سازی كليه مقاطع بتنی.
 -5عدم جلوگيری از تنفس بتن.
 -6مقاومت در محيط های با  3 PHالی .11
 -7سرعت و سهولت اجرا .
 -8سمی نبوده و قابل كاربرد در تماس با آب آشاميدنی است.
 -9بهبود در یکسان سازی نمای بتن به همراه افزایش مقاومت بتن در مقابل كربناتاسيون.

موارد كاربرد :
محافظت و آب بندی سازه های ذیل :
 -1تصفيه خانه های آب و فاضالب.
 -2مخازن آب آشاميدنی و سپتيک ها.
 -3تونل ها  ،منهولها و ولوپيت ها.
 -4سازه های زیرزمينی و فونداسيون ها.
 -5پاركينگ ها و استخرها.
 -6كانال های انتقال آب.
 -7رفع نشت درزهای اجرایی و درزهای سرد.
 -8رفع نم زدگی سطوح بتنی.
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خواص فيزیکی و شيميایی:
حالت فيزیکی  :پودر
رنگ  :خاكستری
وزن مخصوص 1/09 gr/cm3 :
یون كلر  :ندارد
مقاومت فشاری  :طبق استاندارد  ASTM C 39بعد از  28روز مقاومت فشاری می یابد.
ميزان نفوذ آب  :طبق استاندارد  CRD-C-48-73بعد از  28روز كمتر از 1/9×10 )-14( cm/sec

نحوه اختالط :
 25كيلوگرم پودر  BSM proof-CTبا  8تا  8/9ليتر آب مخلوط نمایيد  .تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت
عمل ميکس را ادامه دهيد.
توجه  : 1برای شروع اختالط ،پودر را به آب اضافه كنيد و از همزن برقی ( دریل  +پره ) برای اختالط استفاده شود.
توجه  :2هميشه آن ميزان پودر را با آب مخلوط نمائيد كه نهایتا" تا  30دقيقه مورد مصرف قرار بگيرد.

روش اجراء :
سطوح بتنی قبل از اجرا می بایست تميز و عاری از هر گونه ذرات سست  ،گرد و غبار  ،رنگ  ،پرایمر یا پوشش های
دیگر باشد و در صورتيکه از روغن سوخته برای قالب بندی استفاده شده یا بتن صيقلی باشد می بایست سطح بتن
با استفاده از برس های سيمی برقی یا سند بالست یا واتر بالست مضرس و تميز شود.
كليه سطوحی راكه مواد نفوذگر بر روی آنها اجرا خواهد شد با استفاده از آب شيرین مرطوب نمایيد.
 BSMproof-CTرا بوسيله برس با الياف ضخيم روی سطح اجراء نمائيد .دقت بفرمائيد تمام سوراخها و خلل فرج
روی سطح كامال" با مخلوط در تماس قرار بگيرد .بعد از دو نم شدن الیه اول  ،الیه دوم را اجرا نمائيد و پس از دو
نم شدن الیه دوم كليه سطوح را با اسپری نمودن آب به مدت  48ساعت مرطوب نگه دارید( این كار به نفوذ بهتر و
بيشتر كمک می كند).

آب بندی ترك  ،درزهای سرد و مقاطع كرمو
به منظور آب بندی درزهای اجرایی و درزهای سردو ترك های بزرگتر از  0/25ميليمتر ،ابتدا تا رسيدن به 25
ميليمتر پهنا و  35تا  50ميليمتر عمق  ،درزها را به شکل  Vباز كنيد  ،سپس  1كيلوگرم پودر  BSMproof-CTرا
با  400گرم پودر كوارتزو كمی آب مخلوط نموده و خمير بتونه حاصل شده را در درزها یا مقاطع كرمو ،اجرا فرمائيد.
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توجه:
مرطوب نگهداشتن مقاطع مرمت شده با خمير بتونه تا مدت زمان  24ساعت الزامی است.

ميزان مصرف:
ميزان مصرف BSM proof-CTدر هر متر مربع  1/2الی  1/3كيلوگرم می باشد.

مالحظات :
مدت نگهداری  1 :سال در بسته بندی اوليه
شرایط نگهداری  :دور از رطوبت و تابش مستقيم نورخورشيد در دمای  15الی  30درجه سانتيگراد
نوع بسته بندی  :كيسه های  25كيلوگرمی

نکات ایمنی :
در زمان اجراء از دستکش و عينک و لباس كا ر استفاده نمائيد  .در صوت تماس با چشم ها یا پوست از آب برای
شستشو استفاده نمائيد.
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