آببند پلیمری
ABAFLEX-FCW

 ABAFLEX-FCWنوعی پوشــش آببند و محافظت کننده دو جزئی بر پایه سیمان و رزین
اکریلیکی میباشــد .انعطافپذیری بسیار زیاد ،دوام و طول عمر بسیار طوالنی و چسبندگی
بســیار زیاد به مقاطع زیر کار نظیر بتن ،لولههای فلزی و ســایر مصالح از خواص این ماده
میباشد.
این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی میباشد:
EN 14891

خواص و اثرات
•رفع نفوذپذیری و آببندی مقاطع مورد کاربرد
•جلوگیری از نشتهای مثبت و منفی
•محافظت سطوح در برابر کربناسیون و نفوذ یون کلر
•قدرت چسبندگی بسیار زیاد به سطوح زیرکار
•توانایی ازدیاد طول و انعطافپذیری بسیار زیاد
•قابلیت پل زدن بر روی ترکهای مویین
•مقاومت زیاد در برابر یخزدگی
•مقاوم در برابر نمکها
•مقاومت شــیمیایی خوب در برابــر بنزین ،کلریدها،
نمکهای یخزدا
•استحکام بســیار عالي در برابر مواد قلیایی و محلول
اسيدهای غیرآلی مالیم
•سهولت اجرا -برخالف پوششهای متداول که اجرای
آنها نیاز به خشک شــدن کامل بتن دارند ،میتوان
بدون استفاده از پرایمر بر روی بتن  3روزه اجرا شود
•عدم جلوگیری از تنفس بتن
•ضد جلبک و خزه
•مقاوم در برابر تابش نور خورشید (اشعه )UV
•غیر سمی
•غیر قابل اشتعال
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موارد کاربرد

 -1آببندی سطوح تصفیهخانههای آب و فاضالب
 -2پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضالب
 -3آببندی مخازن بتنی ،سنگی ،آجری و استخرها
 -4رفع نشت و نمزدگی حمامها ،زیرزمینها و بالکنها
 -5ایزوالسیون آب نماها و باغ بامها

مقدار مصرف

بسته به تخـــــلخل زيرآیند برای رسیدن به  1میلیمتر
ضخامت خشــک در هر متر مربع حــدود  1/7كيلوگرم از
 ABAFLEX-FCWمورد نياز ميباشد.

روش مصرف

 -1زيرآیند باید تمیز ،محکم و عاري از هرگونه ذرات سست،
گــرد و غبــار ،رنگ ،روغن ،چربي ،پرایمر یا پوشــشهای
ي باشد.
قدیم 
 -2ماهیچهای با حداقل ابعاد  3×3ســانتیمتر با استفاده
از مــاده  E. M. SUPER REPAIRبایــد بین درزهای کف و
دیوار اجرا شود.
-3تمام سطوح ناصاف و متخلخل ،حفرات میان بولت و. . .
بايد توسط ماده  E. M. SUPER REPAIRپر شده و تسطیح
گــردد .بــرای درزهای متحرک از ماســتیک پلییورتان
 ABAFLEX-LMاستفاده نمایید.

 -4با اســتفاده از همزن برقي (دريل+پره) دو جزء مايع و
پودري را مخلوط نمایید .توجه داشــته باشید که هميشه
جــزء پودري به جزء مايــع افزوده گردد و در حين افزودن
جزء پودري به جزء مايع همزن برقي روشن باشد (اين كار
باعث اختالط بهتر اجزا ميشود).
 -5حتماً پیــش از اجرای مخلوط آماده ABAFLEX-FCW
مقاطع زیر کار را با استفاده از آب شیرین اشباع نمایید.
 - 6مــاده  ABAFLEX-FCWباید روی مقاطع مرطوب اجرا
شود اما هرگز آب ایستا روی مقاطع وجود نداشته باشد.
-7مواد آماده را با استفاده از قلم موي بزرگ يك دست روي
سطح اجرا نمایید طی  ۲تا  ۴ساعت خشک شدن از اجرای
دست اول (به فرمی که با تماس دست به آن ،نچسبد) اليه
دوم را روي آن اجرا نموده و پس از خشك شدن اليه دوم،
به مدت  24ســاعت سطوح را با اسپري نمودن آب شیرین
مرطوب نگه داريد.
توجــه  :1ضخامت اليه نهایي با توجه به فشــار آب و نوع
کاربری باید بين  1تا  4ميليمتر باشد.
توجه :2از اجرا نمودن اليه ضخيمتر از  1میلیمتر در هر
دست خودداري فرمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی :جزء  Aمایع و جزء  Bپودر
رنگ جزء  :Aسفید رنگ جزء  :Bخاکستری
وزن مخصوص1/65±0/1 g/cm3 :A+B
زمان کاربری ( :)Pot Lifeدر دماي  30درجه سانتیگراد حدود
 30دقيقه است و در دماهاي باالتر اين زمان كوتاهتر ميشود.
میزان چــــسبندگي کشـشی در حالت نگهداری خشک
( :)EN 14891بیش از ۱/۳ N/mm2
میزان چسبندگي کـــششی در حالت نگهداری مستغرق
( :)EN 14891بیش از ۰/۸ N/mm2
مقاومت در برابر نفوذ آب (نشــت مثبت :)EN 14891 ،عدم
نفوذ آب تا فشار ۲/۵ bar

مقاومت در برابر نفوذ آب (نشــت منفی :)EN 14891 ،عدم
نفوذ آب تا فشار ۱ bar
توانایی پل زنی ترک (  :)EN 14891میانگین ۰/۸ mm
درصد ازدیاد طول:
(ضخامت فیلم آزاد  10-15 :)ASTM D412 ،۲ mmدرصد
میــــزان چـسبندگی به بتن ( :)ASTM D4541بیــش از
۲ N/mm2؛ گسیختگی پوشش
زمان خشک شدن سطحی :حدود  2ساعت
زمان خشک شدن نهایی 3 :تا  7روز
آغاز زمان سرویسدهی:
 قابلیت قرارگیری در برابر باران :بعد از حدود  3ساعتاز زمان اجرا
 قابلیت عبور و مرور افراد :بعد از گذشت  1روز قرارگیری در برابر آب پر فشار :بعد از گذشت  7روز اجرای کاشی برروی سطح اجرا شده :بعد از گذشت  1روزیون کلر :ندارد

مالحظات

مدت نگهداری :یک سال در بستهبندی اولیه
شــرایط نگهداری :ظرف در بسته ،دور از رطوبت ،یخزدگی
و تابش مستقیم نور خورشید
بهترین دمای نگهداری +10 :تا  +30درجه سانتیگراد
نوع بستهبندی :جزء ( Aمایع) :سطل  16کیلوگرمی
جزء ( Bپودری) :کیسه  24کیلوگرمی

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.
 ABAFLEX-FCWســمی نمیباشــد اما در زمــان اجرا از
دستکش ،عینک و لباس کار استفاده شود.
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.
برای مشاهده نتایج آزمایشگاهی ،تاییدیهها و مقاالت مرتبط به سایت
آبادگران مراجعه فرمایید:
www. abadgarangroup. net
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