مشخصات:
ترمیم کننده بتن مالت و چسبی خمیری و پایه اپوکسی است که به صورت دو جزئی تهیه شدده و بدرای موددوده وسدیزی ال ام یدات تزمیدر و د
قطزات قابل استفاده می باشد.

کاربردها :
-

تزمیر سطوح کرموی بتنی افقی و یا امودی

-

کاشی  ،سرامیک و آجر
به انوان مالت ات الی الیه های پر کننده

-

ضربه گیر تیرهای باربر
کاشت می گرد در دیوار
تجهیزات ویژه برای تزریق مواد تقویت کننده ساله ای

خواص :

-

مقاومت لیاد

-

خمیری و فاقد ریزش

-

چسبندگی قوی

-

مقاومت ضربه ای لیاد

-

بی یال ال پرایمر ل ی

-

مقاومت شیمیایی خوب

-

بدون جمع شدگی

-

قاب یت پرداخت کاری

-

استفاده آسان

بسته بندی :
در بسته های دو ق و (شامل رلین اص ی و واکنش گر) با مجموع ولن  3کی وگرم ارائه می شود.

1
P.

ویژگی ها:
وزن مخصوص 1785 :کی وگرم در مترمکز (پس ال اختالط)
قابلیت اشتعال :غیر آتش لا
مقاومت فشاری  7روزه 60 :مگاپاسکال (مطابق با ) ASTM D695

قدرت اتصال :بیش ال بستر بتنی
زمان کارکرد :در دمای  25درجه سا تیگراد به مدت  1.45ساات و در دمای  40درجه سا تیگراد به مدت  45دقیقه.
سخت شدن سطحی :در دمای  25درجه سا تیگراد به مدت  7ساات و در دمای  40درجه سا تیگراد به مدت  2ساات.
سخت شدن کامل 5 :رول در دمای  25درجه سا تیگراد و  3رول در دمای  40درجه سا تیگراد.

روش اجرا:
ابتدا سطح مورد ظر را به خوبی تمیز موده و تمامی ذرات و پوسته های سست سطوی را جدا مایید .جزء دوم ( واکنش گدر ) را بده جدزء اول (رلیدن
اص ی) اضافه موده  ،با استفاده ال همزن دستی تا یکنواخت شدن ر گ مخ وط ه مزدن را ادامه دهید و با استفاده ال ماله سبت به اجرای مدالت بدر روی
سطح اقدام مایید.
توجه شود که آغشته کردن سطح ابزار به تینر موج کارکرد راحت تر مالت فوق خواهد گردید.

پوشش دهی:
مخ وط  3کی وگرمی برای پوشش دهی  1.1مترمربع به ضخامت  1.5می یمتر کفایت می کند.
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مقاومت شیمیایی :
این مالت در برابر مودوده وسیزی ال مواد شیمیایی مخت ف چون  :مایزات  ،فاضالب خا گی و صنزتی  ،آب دریا  ،اسیدهای رقیق  ،بالهای غ یظ و رقیق
 ،گالهای گوگردی  ،مواد مزد ی  ،روغن های گیاهی و حیوا ی  ،آمو یاک و فرمالدئید مقاوم می باشد .

مراقبت از وسایل کار :
در اتمام هر مرح ه ال کار بایستی ابزار کار بدون فاص ه لما ی توسط حالل شسیشو دهید .

انبارداری :
به دور ال تابش مستقیم خورشید و همچنین فشار لیاد گهداری شود .

تاییدیه کیفیت :
تمام مو والتی که توسط این مجمواه ارضه می گرد د مطابق با استا داردهای کیفی بین الم ی می باشد.

خدمات فنی :
بخش فنی شرکت پردیس سالان یکتا (هیدروپی) در جهت استفاده صویح ال مواد خود  ،آماده همکاری و ا جام خدمات می باشد
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