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شفاف  ،به صورت محلول آبی، بی رنگ  COUPSYL® LS-DENSIFIER پایه لیتیومی متراکم کننده بتنمحصول 

 می باشد. و کامال معدنی 

کریسکتالاای  تشکیی   و  آهک  آااد انجام واکنش با ضمن  بتنی و سیمانیبافت سطوح  عمقبه باالی خود با نفوذ  محصولاین 

اجکااه   گااهای مخربحتی  ، روغن وو به ذرات آب یا بخار ای مویینه شده ج و لوله هباعث انسداد خل  و فر ،کلسیم سیلییات

طرفکی   را ضد شوره می کند . اا سطوح بتنیبا جذب کلسیم و ترکیبات آهیی , عمالً  محصولهمچنین این   .نفوذ را نمی دهد

 متراکم کننکده مقاوم شده با  بتنیح وسط تبه همین جا شده و این سطوحبا قدرت نفوذ باالی خود باعث افزایش تراکم بافت 

پیدا می ذب و نفوذ خود ، در عم  ضد آب شده و تا حد ایادی خاصیت نفوذناپذیری ضمن اا دست دادن مراکز ج پایه لیتیومی

 . کند

 

 موارد مصرف : -1

 کاهش نفوذپذیری سطوح بتنی -

 برطرف کردن گرد و غبار ناشی اا سایش سطوح بتنی -

اپوکسی و پلکی یورتکان و   له رنگ و پوشش های مقاوم مرنگی منجن پیش اا اجرای الیه های آستری مناسب روی بت -

 حتی رنگ های ساختمانی حساس به شوره 

 آستری ضد شوره و ضد آب کننده قب  اا عملیات بتن ریزی و ترمیمی بتن   -

   سطوح بتنی کانه ضد غبار کننده غبار گریز و  -

 COUPSYL® LS-HARDENER  محصولبه همراه نی بت هایبراق کردن و ضد غبار کردن کف  -

  

 ویژگی ها و مزایا   -2

 

 میلی متر در بتن 20نفوذ تا کامال جذبی و توان  -

  عدم ایجاد الیه و عدم افزایش ضخامت سطح -

 عدم ایجاد فام و تغییر رنگ سطح -

 سیلیسی بتن-عدم شرکت در واکنش آلیالی -

   دوام و پایداری دائمی -

  بتنی سطوحبابود مقاومت سایشی  -

  )دوستدار محیط ایست(آب پایه بودن و به همراه حالل های نفتی  -

 غیر قاب  اشتعال    -

 قدرت ماار شوره جذب آه  آااد و پایه لیتیومی بودن و  -

 قدرت پر کردن منافذ و کاپیالرها و مجاری مییروسیپی بتن   -

 توان افزایش تراکم بتن   -

 آناا   امیان احیای سطوح بتنی کانه و مقاوم ساای مجدد -

 جلوگیری اا واکنش کربناتی شدن بتن -

 قدرت ماار تنفس بتن و الجرم جلوگیری اا فشار بخار آب منفی   -

 
 



 

           COUPSYL® LS-DENSIFIER                                     برگ اطالعات فنی

 

 www.coupleshimi.com        09134715667: تماستلفن    شرکت کوپل شیمی سپاهان     –تی رازی صنعشهرک  –اصفهان  2

 

 

 مشخصات فنی : -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :و ابزارهای مصرف روش  -4

سطح اعمکال   یو یا برس رو )تلمبه سمپاشی( این محصول بدون نیاا به رقیق ساای می تواند به وسیله تلمبه فشار پایین

( اعمال گکردد و همچنکین چکه ککاربردی     اکسپوا یا غیر اکسپوا)  سطح بتنیشود. اما بسته به اینیه بخواهد بر روی چه 

 ر به فای  دستورالعم  اسکتفاده محصکول  اشد. ) جات اطالعات بیشتداشته باشد نحوه اجرای آن می تواند کمی متفاوت ب

 مراجعه شود(

  

  خطرات و محدودیت ها : -5

به تا حدی روا گذشته و بتن  14حداق  باید اا امان اجرای بتن  کننده بر روی سطوح بتنی مایع متراکمبرای اعمال  -

 استحیام ناایی خود رسیده باشد.

رایط اسیدی در فضاهایی که اسید شویی نیاا هست نمی تواند به عنوان پوشش ناایی به دلی  مقاومت پایین در ش -

 استفاده شود.

  روش نگاداری -6

  .درجه سانتی گراد نگاداری گردد 15-40  در ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خش  و کم نور و در دمای

 شود. و در صورت بلع به پزش  مراجعه شود.در صورت تماس این محصول با پوست باید سریعا با آب شسته 

 می باشد. غیر قاب  اشتعال و همچنین  این محلول فاقد مواد تبخیر پذیر خطرناک

  :اتنی -5

شود که این اطالعات بر اساس دانش امروا ماست و الزاماً باترین پیشناادات نیست و لذا مشتری می تأکید  در اینجا -1

 بررسی کلیه عوام  مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .  باید پس اا انجام تست های الام و 

 .   حاص  فرماییدتماس  شرکت کارشناسان بااطالعات بیشتر  دریافتبرای  -2

 مقدار ویژگی

 مایع شفاف شی  ظاهری

 ≥ 99 خلوص

pH 12 – 11  

 wt  .0,5 ± %10 درصد جامد


