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پلیمر سیمانی انعطاف پذير پلیمر اصالح شده ،دو جزئی سیمانی است كه به
صورت مايع استفاده می شود ،اليه اي ضد آب براي محافظت از بتون و مالت
دارد .انعطاف پذيري ،چسبندگی عالی ،دوام و قدرت پوشش تركها از ويژگی هاي
اين محصول می باشد .پلیمر سیمانی را می توان در سطوح سیمانی مختلف،
سازه هاي دريايی ،عايق بندي زير زمینها ،عايق بندي مناطق مرطوب ،سقفها،
استخرها ،مخازن آب و … بكار برد .از مزاياي اين محصول می توان به كشش و
انعطاف عالی ،غیر سمی بودن ،استفاده در مخازن آب شرب ،چسبندگی عالی و
اجراي آسان آن اشاره نمود
 IZOcementانتخابی آرمانی در اين راستاست.
مهندسان ساختمان در موارد زير نیاز به آب بندي دارند :
 -1پی ساختمان و زيرزمین ،چاله آسانسور و آبريزگاه ها
 -2سرويس ها نظیر حمام  ،توالت  ،آشپزخانه
 -3بام و سطوح باران گیر
-4رطوبت از سطوح خارجی

IZOcement
با استفاده از تكنولوژي باالي مهندسی مواد نشان می دهد كه می توان به سیمان
به عنوان يک چسب معدنی ( )Mineral Binderخواص االستیسته باال القا نمود و

آن را در برابر تنش هاي ساختمان از آسیب و ترک خوردگی مصون داشت .سیمان
الستیكی مزاياي فراوانی نسبت به سیستمهاي عايقكاري متداول دارد:
سیستمهاي عايق كاري كنونی كه از مواد آلی خالص می باشد
 ،نفوذ و چسبندگی خوبی به سطوح سیمانی و بتنی ندارد  .از اين رو پس از اندک
زمانی و پس از گذشت يک دوره سرمايش -گرمايش ( به دلیل عدم تطابق ظرفیت
گرمايی سیمان و قیر) به راحتی از سطح زيرين خود جدا می شوند .اين امر
بتدريج سبب نفوذ و انباشته شدن آب در پشت اليه عايق میشود.
همچنین در سیستم هاي رايج ،به علت عدم آب بندي كامل ،كافی است كه در مالت
درزبندي ديوار حمام و سرويس ها يک سوراخ ريز باشد ،آب و بخار از اين
سوراخ به بدنه ديوار نفوذ كرده و به تدريج در كل آجر پخش میشود و باالخره
خود را به پشت عايق كاري در كف می رساند و يا از حمام طبقه پايین بخار در
زير آن جمع میگردد و چون ايزوگام و يا قیرگونی در برابر فسار منفی آب تحمل
ندارد ،همراه با تنش هاي ساختمان توان آب بندي خود را از دست میدهد .نظر به
اينكه در روش دوغابی ،چسبندگی كافی بین كاشی و دوغاب وجود ندارد ،كاشی
ها زودتر ار زمان الزم كنده میشوند.
سیستمهاي ايزوالسیون متداول ،به دلیل ضخامت زياد اليه و نیز نداشتن انعطاف
الزم در اجراي ايزوالسیون كنج ها با دشواري روبرو است ،پس از آن نیز به علت
روي هم آمدن ( )OverLapاليه ها ،كنج ها ناهموار می شوند و از سطح ديوار
پشت فاصله می گیرند .اين موضوع سبب لزوم افزايش حجم مالت با كاشیكاري
دوغابی میشود .سرويس هاي بهداشتی با محدوديت فضا روبرو می شوند .بار
ساختمان باال میرود .اطمینان از آب بندي كاهش پیدا میكند.

دوام باال IZOcement :در برابر تابش آفتاب پايداري خوبی دارد و دچار ترک
خوردگی  ،خشكی و يا جدايی از سطح زيرين نمی شود.
تحمل فشار هیدرولیكی منفی IZOcement :با دارا بودن خاصیت توام سیمان
و پلیمر و به دلیل نفوذ در عمق اليه هاي زيرين و يكی شدن با بدنه و نیز
چسبندگی بسیار باال  ،فشار هیدرولیكی منفی را تا  2متر ارتفاع آب به راحتی
تحمل می كند .اين بدان معناست كه اجراي عايق استخرها (به ويژه استخرهايی
كه در كنار فضاي سبز قراردارند) و سازه هاي مشابه با استفاده از سیمان
الستیكی آنها را در بازه زمانی طوالنی تري از تعمیرات ناشی از نفوذ رطوبت به
پشت عايق بی نیاز می كند.

سهولت اجرا :اين محصول به صورت دو جزيی شامل يک جزء سیمانی و يک جز
پلیمر مايع عرضه می شود .در كارگاه ساختمانی با يكديگر مخلوط شده و
تركیبی شبیه به رنگ را تولید می كنند .اين محصول را پس از آماده سازي در
كارگاه ،می توان با قلمو و يا ماله و غلتک بر روي كار اجرا نمود.
در سیستمهاي عايق رطوبتی معمول ،ابتدا تمامی سرويسهاي ساختمان عايق
كاري میشوند و سپس كاشیكار اقدام به اجراي كاشی بدنه و كف می نمايد .با
توجه به سرعت پايین اجراي كاشیكاري و طوالنی شدن آن  ،عايق كاري كف در
معرض انواع آسیبها قرار دارد .در اين مدت احتمال سقوط مصالح تیز ،عبور
كارگران با كفش میخدار  ...موجب آسیب جدي شده كه تنها در مرحله بهره
برداري ساخ تمان می توان به آن پی برد كه با صرف هزينه زياد بايد به ترمیم آن
اقدام نمود.

در سیستم عايق  IZOcementمی توان به علت سهولت اجراي عايق كاري را
در دو مرحله انجام داد :يک مرحله پیش از انجام كاشیكاري ديوار تنها شامل
پوشش ديوار و كف و مرحله دوم روي كف و پیش از اجراي كاشیكاري كف.
عدم آسیب پذيري :عايق بندي رايج در برابر فلزات ،میخ و مصالح تیز و غیره
آسیب پذير بوده و خیلی زود سوراخ میشوند و معموالً تعمیرات نقاط سوراخ
شده با موفقیت كامل همراه نیست .لذا عمالً الزم است عايق كاري اولیه جمع شده
و مجدداً و به طور كامل عملیات عايق بندي صورت گیرد .با استفاده از سیمان
الستیكی تیار و بعلت سیمانی بودن  ،اين عیب وجود ندارد .
از مزاياي كاربرد  IZOcementمیتوان موارد زير اشاره كرد:
 .1تهیه و مصرف آن به راحتی درست كردن مالت است
 .2مصرف آن نیار به گرما و حرارت ندارد
 .3به صور ت يک اليه يكپارچه با چسبندگی كافی به دو طرف زير كار و روي
كاراجرا می شود
 .4قابلیت رنگ آمیزي دارد
 .5عالوه بر تحمل فشار هیدرو استاتیک (فشار مثبت) ،فشار منفی را نیز تحمل
میكند
 .6موجب به هم خوردن چیدمان تأسیسات زير كار نمیگردد.
 .7میتوان كنج هاي سرويس ها را با ظرافت تمام آب بندي نمود
 .8به ضخامت حدود  2-3میلیمتر است كه حداقل در دو اليه و به فاصله 2-5
ساعت اجرا میگردد
 .9میتوان آنرا در سطوح افقی و عمودي انجام داد.

 .11دوام در برابر گرما ،و سرماي زياد
 .11سهولت تعمیرات و افزايش سطح عايق كاري
 .12اجراي يک اليه مجدد در كف ،پس از كاشی كاري ديوار  ،اطمینان از عايق كاري
را بشدت باال میبرد

