ترمیم کننده بتن پرمقاومت

ABAREPAIR-F

ترمیم کننده بتن پرمقاومت ،نوعي مالت آماده پودری بر پایه سیمان میباشد که به واسطه
وجود الیاف و مواد پلیمری در ســاختار خود عالوه بر قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع
ســطوح و مصالح به ویژه بتن ،امكان مرمت سطح مورد کاربرد را تا ضخامت 50میلیمتر
فراهم میسازد.
این ماده بر اساس استاندارد زیر قابل بررسی میباشد:
EN 1504-3

خواص و اثرات
•امکان اجرا تا ضخامت  50میلیمتر
•تقویت شده با الیاف پلیمری
•چسبندگی فوقالعاده زياد به انواع مصالح
•بدون انقباض
•مقاوم در برابر سیکلهای ذوب و یخبندان
•همرنگ با بتن
•سهولت اجرا
•مقاومت مکانیکی زیاد
•عدم ایجاد خوردگی آرماتورها
•حصول مقاومت سریع

موارد کاربرد

 -1تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل
 -2زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب پوششهای جدید
 -3تسطیح ناهمواریهای ناشی از خطا در قالببندی
 -4قابل اســتفاده در ســطوحی که در تماس مستقیم با
آب هستند
 -5ماهيچهكشي در سازههاي آبي
 -6ترمیم مقاطع آســیبدیده و ناهمــوار تا ضخامت 50
میلیمتر

حجم اختالط باشد .همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه
نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب
همزن برقی روشن باشد و عمل اختالط تا حصول مخلوطی
یکنواخت و همگن ادامه پیدا نماید.
 -3حتمــاً پیش از اجرای مخلوط آماده ABAREPAIR-F
سطوح زیر کار را مرطوب نمایید.
 -4مالت آماده شده را به وسيله ماله يا كاردك روي سطوح
مرطوب شده اجرا نماييد.
توجه  :1هميشه آن مقدار پودر را با آب مخلوط نماييد كه
حداكثــر در مدت زمان كمتر از  20دقيقه مورد اســتفاده
قرار گيرد.
توجه  :2برای حصول مقاومت مطلوب ،پس از نیمه خشک
شدن مالت اجرا شده ،تمامی سطوح را حداقل تا  7روز به
طور منظم با اسپری نمودن آب یا با استفاده از گونی خیس
مرطوب نگه دارید.

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شــرایط نگهــداری :دور از رطوبت و تابش مســتقیم نور
خورشید
بهترین دمای نگهداری +10 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بستهبندی :کیس ه  25کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی

این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
محیط زیســت قرار ندارد ،با این وجود به هیچ عنوان نباید
بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد.
درصورت برخورد اتفاقی با پوســت یا چشم باید فورا ً با آب
شیرین فراوان شسته شود.
درصورت بلعیده شدن فورا ً به پزشک مراجعه شود.لطفاً به
برگه اطالعات ایمنی ( )MSDSمراجعه شود.
این ماده آتشزا نیست.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
حالت فیزیکی :پودر
رنگ :خاکستری
وزن مخصوص مالت~1/90 g/cm3 :
درصد آب به پودر :تقریباً  19درصد
یون کلر :ندارد

برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net

مقدار مصرف

بسته به مقدار تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا ،برای
پوشش یـک متر مربع به ضخامت  1میلیمتر حـــدود 2
کیلوگرم  ABAREPAIR-Fمورد نیاز میباشد.

روش مصرف

 -1سطح زیر کاربايد تمیز ،محکم و عاري از هرگونه چربي،
گرد و غبار ،رنگ ،روغن و ذرات سست باشد.
 -2بســته به کارایی مورد نیاز و ضخامت اجرا پیشــنهاد
میشــود به هر کیسه  25کیلوگرمی حدود  4/5تا  5لیتر
آب اضافه شود .اختالط پودر با آب باید با استفاده از همزن
برقی (دریل+پره) صورت پذیرد .سطل یا ظرفی که پودر و
آب در آن مخلوط میشــوند باید متناسب با سرعت کار و
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