مشخصات :
-

این مالت به عنوان مالتی سه جزئی برپایه اپوكسی اصالح شده سالونت فري با خواص ضد انقباضی و بدون افت ( تيكسوتروپيك ) با
مقاومت شيميایی و مكانيكی باال مناسب جهت سطوح افقی و عمودي و سقف توليد گردیده است  .این محصول داراي قابليت اجرا تا
مقاومت  5سانتيمتر می باشد.

کاربرد و موارد استفاده :
-

ترميم قطعات بتن پيش ساخته

-

ترميم سطوحی بتنی تخریب شده و آسيب دیده.

-

مالت تعميراتی جهت سطوح بتنی كه آرماتورها نزدیك به سطح با قشر نازك بتن پوشيده شده است  ،بعنوانيك پوشش محافظ
براي جلوگيري از نفوذ مواد شيميایی خورنده

-

كاربري بر روي سطوح سيمانی و یا سنگ كه نياز به مقاومت هاي مكانيكی  ،سایشی و شيميایی باالیی ميباشد.

-

ترميم كف ها ي صنعتی  ،مخازن آب و فاضالب و بتن هایی در معرض آب دریا قرار دارند.

-

تعميرهاي موضعی بر روي سطوح بتنی و فلزي كه نياز به كاربري سریع ميباشد .

مقاومت شيميايي :
-

داراي مقاومت شيميایی باال در برابر تركيبات و محلول هاي مختلف :

-

روغن ها ،تركيبات سوختی ،محلول هاي نمكی و یا شكر و اسيد هاي ضعيف

-

تذكر :درصورت مشخص بودن تركيب شيميایی خاص با خواص تخریبی باال با واحد فنی شركت تماس گرفته شود .
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مزايا :
-

مقاومت شيميایی باال

-

مقاومتهاي خمشی و كششی باال

-

تركيبات از پيش توزین شده

-

خواص چسبندگی قوي به سطوح سيمانی  ،سنگ  ،فلز

-

مقاومت هاي سایشی و فشاري باال

-

بدون انقباض با خواص تيكسوتروپيك

-

چسبندگی باال بعنوان یك خمير چ سبنده در محل اتصال بتن و ملزومات فلزي

خصوصيات فيزيكي و شيميايي :

2

-

پايه

-

اپوكسی سه جزئی

-

رنگ

-

طوسی

-

درصد مواد جامد

-

%100

-

نسبت اختالط A,B,C

-

1 : 0.5 : 4.2

-

مدت زمان حفظ کارآيي ( در دمای  25درجه سانتيگراد )

-

در حدود  45دقيقه

-

وزن مخصوص مالت آماده ( ) Kg/L

-

1.8 -+ 0.02

-

زمان خشک شدن سطح ( در دمای  25درجه سانتيگراد )

-

در حدود  120دقيقه

-

 ASTM Cمقاومت فشاری براساس 579

-

kg/cm2 < 700

-

 ASTM Cمقاومت خمشي  7روزه براساس 580

-

>kg/cm2 250

-

ترافيكي سبک ( در دمای  25درجه سانتيگراد )

-

 1روز

-

کيورينگ کامل

-

 7روز
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دستور العمل ساخت و اجرا :
آماده سازی :
-

سطوح تعميراتی از كليه آلودگی ها  :چربی  ،روغن قالب  ،كيورینگ كمپاند زدوده گردد .

-

كليه سستی ها و اندود هاي اضافی سيمان بوسيله ابزار هاي مكانيكی از روي سطح برداشته شود .

اجرای پرايمر :
-

بمنظور بهبود و افزایش كيفيت سطح زیرین استفاده از پرایمر اپوكسی توصيه ميشود .

-

از تركيب اجزا  Aو  Bمی توان به عنوان پرایمر استفاده نمود  ،بالفاصله پ س از اعمال پرایمر می بایست مالت پيشنهادي این
شركت اجرا گردد.

-

زمان خشك شدن از  20دقيقه تا  2ساعت با توجه به دماي محيط متغير است در صورت خشك شدن پرایمر پيش از اجراي مالت
الزم است مجدداٌ پرایمر اجرا شود .

-

كه بصورت مجزا تهيه شده اند  .مدت زمان كارایی دردماي  °25در حدود  30دقيقه ميباشد .

اختالط :
-

تركيبات از پيش توزین شده ميباشند  .ابتدا جزء  ( Bسخت كننده ) با جزء  ( Bرزین ) به خوبی با استفاده از ميكسر دریلی با
پروانه مارپيچی و یا در مقادیر كم بوسيله دست مخلوط كرده تا مایع همگن و یك دست حاصل شود .

-

سپس جزء پودري  Cرا به آرامی به آن اضافه و مخلوط می كنيم تا خميري همگن با رنگی یكپارچه حاصل شود .
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اجرا :
مالت اپوكسی آماده شده قابل اجرا توسط ليسه و كاردك بطور مستقيم بر روي سطوح از پيش آماده شده ميباشد .

تميز کاری:
تازه از روي ابزار توسط حالل مناسب پاك شده و سخت شده آن توسط روش هاي مكانيكی قابل پاكسازي ميباشد.

ميزان مصرف :
به ازاي هر متر مربع به ضخامت یك سانتيمتر بهمقدار  18كيلوگرم مورد استفاده ميباشد .

بسته بندی :
این مالت در ستهاي ) A= 1kg , B= 500gr , C= 4.200( 5.700عرضه ميشود .

انبار داری :
در محيط خشك و خنك و بدور از تابش مستقيم آفتاب نگهداري شود .

عمر نگهداری :
در صورت حفظ و نگهداري در شرایط مناسب پيشنهادي در بسته بندي اوليه تا  12ماه قابل استفاده ميباشد .

خدمات فني :
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بخش فنی شركت پردیس سازان یكتا (هيدروپی) در جهت استفاده صحيح از مواد خود  ،آماده همكاري و انجام خدمات می باشد .

