
   
     PASA-SIVE   WP-1 

            یشوندگ ستاليبا خواص کر یمانيس هيآب بند پا یکننده تک جزئ ميمالت ترم     
 

محصول :شرح   

PASA-SIVE WP-1   بدون  ، افيو ال مرياصالح شده با پل ،یمانيس هيپا ،  یمالت تک جزئ کي
       ميجهت ترم،  یآب بند یخواص باال یباال و دارا یو فشار یکيبا مقاومت مکان یجمع شدگ
  باشد . یم ريتعم ايو  یرسازيجهت ز ،یبتن یسازه ها

 
 :مزایا 
 هيال کيمتر در  یليم ٣٠تا  ١٠ یامکان اجرا در ضخامت ها ،ین جمع شدگودب - 
 باال یخوب به بتن، آب بند ،مقاومت فشار یچسبندگ  - 
 اال در برابر سولفات ،کلر و روغنمقاومت ب  - 
 یدون ترک خوردگب آسان ، یاجرا  - 
 نفوذگر، انطباق با بتن بستر  یخوب با بتن ها ونديپ  - 

  
  :موارد کاربرد

 پوشش نفوذگر  یمختلف بتن مسلح در سازه ها جهت اجرا یها بخش ميترم - 
 سطح جهت پوشش نفوذ گر یجهت آماده ساز یبتن یسازه ها یکش چهيماه - 
 و مخازن آب و فاضالب  یکيدروليه یدر سازه ها یکياستات یدرز و ترک ها ميترم  - 
 سطح جهت پوشش نفوذگر  یسازآماده  یکرمو برا یحفرات و بتن ها ميترم یبرا  - 
 نفوذگر یپوشش ها یترکها جهت اجرا ميترم - 

 
  روش استفاده : 

 جاديهمگن ا یمخلوط تا محصول قهيدق ۴تا  ٣به مدت  نييدور پا کسريبا استفاده از م ،  آب تريل ۵ ستيبا یاز محصول م لوگرميک ٢۵
مخلوط  هيثان ٣٠به حال خود رها کرد و مجدداً به مدت  قهيدق ۴آب به مدت  تريبه همراه چهار ل ستيبا یشود سپس مخلوط موجود را م

سطح قابل  یبر رو یبا استفاده از ماله فلز . گراد مصرف شود یدرجه سانت ٢٠ یدر دما قهيدق ٣٠درطول  ديبانمود مخلوط آماده شده 
پس از هشت ساعت انجام  ديبا هيال نيدوم باشد ا هيال یبه اجرا ازياگر ن. باشد  یم متريليم ٣٠تا  ١٠ نيضخامت اجرا ب. باشد  یاجرا م
پرداخت  یچوب اي یماله فلز لهيمرطوب و سپس به وس یست سطح با استفاده از اسپريبا یصاف م یليبه سطح خ ازيدر صورت ن. گردد 
مالت پس  نياز ا نيهمچن . محافظت شود کيو تراف خبنداني، باد  ، ساعت در برابر باران ۴٨تا  ٢۴پس از اجرا از  ديسطح کار با شود .

  جهت پر کردن محل بلتها استفاده کرد . ايو با ابعاد سه* سه  یکش چهيماه یتوان برا یاز آماده شدن م
  

   : مشخصات فنی  

Content 

Color 

Mixing retio 

Mixture Density 

Adhesion  Strength (concrete) 

 

Compressive Strength 

 

Flexural Strength  

mineral fillers, ploymer modified special cement 

Grey 

25Kg PASA-SIVE WP-1: Max 5 L water 

1/7+0/1 g/cm3 
>2N/mm2 (28 days )(TS EN 15420) 

>20N/mm2 (1 days )(TS EN 196) 

>50N/mm2 (7 days) 

>60N/mm2 (28 days) 

>7N/mm2 (28 days )(TS EN 1542)  
 

  : بسته بندی
   یلوگرميک ٢٥کيسه های 

  
:شرایط نگهداری  

با شرکت افراز  شتريبه اطالعات ب ازيدر صورت ن . باشد یم ماه١٢، مناسب  طيو در شرا هياول یدر بسته بند،   یمدت زمان نگهدار
  يد .تماس حاصل نما ی پاسارگاد بنا

 


