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  شرح و عملکرد

PODRAST-AB  مالت یک جزیی آماده به مصرفی

است مقاوم در برابر نفوذ آب، بر پایه مواد معدنی و  

ها و یا سرامیک در  پلیمری که جهت بندکشی بین کاشی 

گردد و با  های مختلف تولید و عرضه می رنگ بندی 

 د مطابقت دار ASTM C1193 استاندارد

 موارد کاربرد

 آببندی بندهای  آجر وسنگ های ساختمانی  ▪

 پرکردن بندهای آجر نما و سنگ های نما   ▪

خانه های صنایع غذائی،بهداشتی و  ندکشی کارب ▪

 یآرایش

 خواص و مزایا

o بندی درزهای آجرو سنگ    افزایش خاصیت آب 

o  در برابر آب و محیط مرطوب  مقاوم 

o سهولت تهیه مالت و اجرا 

o   بدون انقباض و ترک 

o  مناسبزمان کارآیی  

o ایده آل  و انعطاف  چسبندگی 

o مقاوم در مقابل ترک خوردگی دردرز های آجر نما 

o   دارای خاصیت ضدباکتری 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

وع: پودر سیمانی اصالح شده با پلیمر ن  

های مختلفرنگ: در رنگ بندی   

 gr/ cm³:  :4/1 وزن مخصوص پودر متراکم

 gr/cm³:  95/1 وزن مخصوص خمیر آماده

دقیقه   60زمان استفاده از خمیر آماده:    

ساعت پس از اجر  24زمان رفت وآمد:   

 میزان و نحوه ی مصرف

 

o وروغن  چربی وفاقد  تمیز کامالا بایستی کارقبالا  زیر سطح   

 دستگاههای از  بتنی   سطوح  سازی آماده  جهت.  باشد 

  استفاده   بالست   شات   –   بالست  سند   روشهای   از   یا   اسکراچ

 .  شود

o  درصد   35الی  30مقداری مورد نیاز از مواد پودری را با

دقیقه  3مواد جامد آب مخلوط نموده و حداقل به مدت 

  10به خوبی مخلوط نمائید.سپس مخلوط را به مدت 

پذیرد سپس  تا واکنش های الزم انجام نموده رهادقیقه 

.  را دوباره به هم زده تا مخلوط همگنی بدست آید مخلوط  

دقیقه استفاده و مصرف   30حداکثر مخلوط را درزمان 

 نمائید

o فنی  بخش  با بیشتر اطالعات کسب  و خاص موارد رایب  

 .نمایید  حاصل تماس  پارسیان بتن  دنیای

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

o   متر مربع سطح پوشیده    5یک کیلو گرم از محصول برای

  میلیمتر 6ودرز سانتی متر  15شده از کاشی به ابعاد 

 کافی است .  

o  قابل ارائه می  کیلوگرمی  5این محصول در کیسه های

 باشد

o  درجه سانتیگراد  دور از تابش  35+ تا 5دردمای بین +

و در جای خشک   ویخبندانمستقیم نور خورشید 

 . نگهداری شود 

o   در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی

 ماه قابل نگهداری می باشد. 9اولیه تا  

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه    ▪

 ندارد.
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ماسک و  ، حتما از دستکش مصرفو  هنگام حمل ▪

 شود. عینک استفاده 

در مواردی چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه  

شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه  

اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  

  .تماس حاصل نمائید 

 


