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  شرح و عملکرد
است  مانیس هیبر پا ریگ یسیستم مسدودکننده آن ینوع

سرعت و شدت   به هیچند ثان یکه در تماس با آب، در ط
که  ي. در مواردکند یآب را مسدود م مجراي و شده سخت

 ،مجاري و ها آب در شکاف انیجر عیبه قطع سر ازین
نموده و در  ریمحصول را با آب خم نیاز ا يمقدار توان یم

 انیسرعت منفذ جر  کرد تا به اعمالآب  یمحل نشت
است از انواع  یمخلوط يمحصول پودر نیمسدود گردد. ا

 دهنده . مواد شتابیمعدن يها لریسنگدانه و ف مان،یس
محصول مسدودکننده، در تماس با  نای در موجود مناسب

 به آورند یرا فراهم م عیو سر یآن رشیگ  کیآب، موجبات 
را مسدود  یمحل نشت توانند یم هیچند ثان یط که  يطور 

 بندي مناسب موجب آب یمعدن يها لریف نی. همچنندینما
 يماده بر اساس استاندراد ها نیا .شوند یمالت موردنظر م

 :باشد یم یابیقابل ارز ریز
 ASTM C928 

 موارد کاربرد

  پرفشارقطع فوري و آنی نشتی آب در مجاري 
 ها تونل ي سریع درزها و مجاري آب دربند آب ،

ي آسانسور، استخرها، ها چاله آب، مخازن سدها
 ي آبها کانالو  ها لوله

 
 خواص و مزایا

 گیرش سریع و آنی 
  چسبندگی زیاد به انواع سطوح بتنی و سایر

 ساختمانیمصالح 
 قابلیت تماس دایمی با آب آشامیدنی 

 پایداري و دوام 
  یخوردگ تركبدون انقباض و 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 پودریکیزیحالت ف : 
 ي: خاکستررنگ 
 PH روان): کمتر از ی(حالت دوغاب     

12.5 ± 0.5 
 2.10: ریمخصوص خم وزن ± 0.1 𝑔𝑟

𝑐𝑚3
 

 نداردایدکلر ونی : 
 

 میزان و نحوه ي مصرف

 محل اجرا باید صاف، سخت و فاقد اجزاء سست و 
عاري از هرگونه آلودگی از قبیل چربی، خاك، مواد 

محل استعمال(مجرا یا محل  آوري باشد. عمل
شکل دربیاورید. کمی  Vصورت   را با قلم به )نشتی

از پودر آنی گیر را، متناسب با محل درز و توانایی 
صورت خمیر تقریباً خشک درآورده و  اجرا، با آب به

ثانیه به سمت  20 الی 15در محل نشتی به مدت 
 مرکز شیار فشار دهید تا نشتی متوقف شود.

  است. 1به  3حدود پیشنهادي نسبت پودر به آب 

 متناسب با سرعت و توان اجرا در گیر را  مقدار آنی
 بازه زمانی مذکور تهیه نمایید.

 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 یلوگرمیک 25 يکاغذ يها سهیمحصول در ک نیا 

 .شود یضد رطوبت عرضه م یکیبا پوشش پالست
 و  خبندانیو  دینور خورش میاز تابش مستق دور

 شود. يخشک نگهدار يدر جا
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 مناسب و در  طیدر شرا يصورت نگهدار در
و سالم، تا شش ماه قابل  هیاول يبند بسته

 است. ينگهدار

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید
 فوراً با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک ن تصادفی درصورت بلعید
 مراجعه شود.

  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي
موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري 

 شود.

 استعمال حتما از دستکش،  و هنگام حمل
 ماسک و عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


