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 عایق پودري پلیمري
Powder Polymer Waterproof – PPWTM 

 معرفی پودري پلیمري
TMPPW باشد که می، عایق پودري پلیمري یا عایق سیمانی

پس از این که این پلیمرها  آیند.میاز پلیمرهاي جامد بدست 
شوند، با آن واکنش میشوند و با آب ترکیب میدر بتن ریخته 

کنند. پس از فعال شدن این میداده و فعالیت خود را آغاز 
محصول مواد آن در بافت سیمان نفوذ کرده و در مقیاس 

شود. به همین دلیل به آن میمولکولی کامًال با آن درگیر 
نیز گویند. درگیري بین سیمان و مواد  عایق آب بند سیمانی

افتد. این نوع پودرها میافزوده شده، در سطح باالیی اتفاق 
تواند مورد استفاده میپس از ترکیب با دوغاب سیمان نیز 

قرار بگیرد. در این حالت پس از ترکیب با دوغاب سیمان بر 
شود. کاربر این میروي بتن یا سطح سیمانی نرمه کشی 

تواند پس از ترکیب آب با پودر، به مالت مورد میمحصول 
 نظر دست یابد. 

پودرهاي رنگی که در انواع مختلف قابل ارائه هستند و جهت 
شوند. با میپر کردن خلل و فرج سطوح سیمانی به کار برده 

توجه به این که این پودر آب گریز بوده، استفاده از آن به 
است. از خواص این مواد عنوان آب بند کننده کامالً منطقی 

این است که در مقابل فشارهاي مکانیکی بسیار مقاوم بوده و 
در مقابل فشارهاي هیدروستاتیکی مثبت و منفی نیز پایداري 
الزم را دارد. مکانیزم عملکردي این پودر به این صورت است 
که بعد از ترکیب میزان مناسب این پودر با آب، در بافت بتن 

خلل و فرج و آوندهاي آن را میرده و تماو سیمان نفوذ ک
نماید و در نتیجه پوششی ضد آب را جهت آب میمسدود 

آورد. با توجه به میبندي سطح استخر و مخزن آب به وجود 
کاربرد پلیمرهاي مختلف در ساخت آن، در مرحله نهایی 

توان با کمک رنگ استخر، یک الیه دکوراتیو ایجاد نمود. می
نکه پلیمرهاي به کار رفته در این نوع از پودرها با توجه به ای

باشند، میبا پلیمرهاي به کار رفته در رنگ استخر، سازگار 
 شود.میچسبندگی خوبی بین این مواد تشکیل 

 آب بند سیمانی -ویژگی عایق پودري پلیمري
 ماهر و متخصص نیرو به نیاز عدم 
 مخزن و استخر رنگ با مناسب ترکیب 
 ساده اجراي 
 سه تنها از پس آّب مخازن و استخرها گیري آب 

 روز

 پایین قیمت 
 سیمان و بتن عمر با برابر عمري( باال عمر( 
 شرب آب مخازن آب بندي براي مناسب 

 عایق سیمانی -موارد کاربرد عایق پودري پلیمري
با توجه به خصوصیات فنی باالي این محصول، موارد کاربرد 

 زیادي براي آب بندي دارد.
توان از این محصول در موارد زیر استفاده میبه طور کلی 

 نمود.

 آب بندي
توان در آب بندي سازه هاي بتنی و به طور میاز این محصول 

 کلی آب بندي بتن و سیمان در موارد زیر استفاده نمود:
 آب بندي استخرها و مخازن آب 
 آب بندي لوله هاي آب و فاضالب بتنی 
 آب بندي سدها 
  تونل هاآب بندي 
 آب بندي پل ها 
 آب بندي کانال ها 
 آب بندي فونداسیون و پی ساختمان ها 
 آب بندي آشپزخانه 
 آب بندي سرویس هاي بهداشتی 
 آب بندي درزها و ترك ها 

 عایق کاري پشت بام
توان براي عایق کاري انواع پشت بام هاي بتنی، میاز محصول 

محصول جایگزین چوبی، فلزي و شیروانی استفاده نمود. این 
 مناسبی براي ایزوگام است

 شرایط و میزان مصرف
همانطور که ذکر شد عایق پودر پلیمري را باید در میکسر به 
بتن اضافه نمود. سپس خود پودر اضافه شده با بتن واکنش 

توان به این پودر آب میکند همچنین میداده و بتن را آببند 
اضافه نموده تا به حالت خمیري شکل دربیاید. سپس آن را 
بر روي بتن با کمک غلتک یا ماله یا برس در دو یا چند الیه 
اجرا شود. براي این منظور شرکت مقاوم سازي افزیر 
فاکتورهاي طراحی مناسب و متناسب با پروژه هاي مختلف 

 دهد.میرا ارائه 

 ق پودري پلیمري مشخصات فنی عای
  3gr/cm 1.1 وزن مخصوص

 سفید، طوسی رنگ عایق
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 پودر نوع عایق

 زمان نگهداري
سال در بسته بندي  1

 کارخانه

 شرایط نگهداري
دور از سرما و یخبندان، 

گرما یا تابش مستقیم 
 آفتاب به مدت طوالنی

 بسته بندي
 اي موجودکیسهمیکیلوگر 25هاي بندياین محصول در بسته

 است.

 نکات ایمنی
 .این عایق به هیچ عنوان نباید خورده شود 
 .این عایق به هیچ عنوان نباید با چشم در تماس باشد 
  هنگام کار کردن حتماً از دستکش و ماسک و عینک

 ایمنی استفاده شود.
  در صورت تماس با چشم، فورا چشم با آب شیرین

 شسته شود و به پزشک مراجعه شود.
  شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.در صورت بلعیده 

 روش اجرا
توان توسط افشانه، قلم مو و برس براي موارد میاین عایق را 

 آب بندي استفاده نمود.

 محدودیت ها
 .بعد از اجرا باید تمام وسایل با تینر شسته شود 

 شرایط نگهداري
 50تا  5در طی مراحل اجرا درجه حرارت محیط باید بین 

شد. با توجه به اینکه حالل این نوع عایق درجه سانتیگراد با
آب است، در دماي کمتر از این احتمال یخ زدن آن وجود 

افتد. میدارد و در دماي باالتر از آن تبخیر سریع تر آب اتفاق 
از آن جایی که فرایند گیرش این عایق با تبخیر آب اتفاق 

 دهد. میافتد، در دماهاي باالتر گیرش زودتر رخ می

 اجرا هزینه
براي اطالع از قیمت اجرا و دیگر هزینه هاي واسبته به آن با 
 متخصصین شرکت مقاوم سازي افزیر تماس حاصل فرمایید.
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