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  شرح و عملکرد

 برپایه  پودري مصرف آماده مالت نوعی  محصول، این
 ویژه پودرهاي و پوزوالن و کننده روان انواع ، سیمان
 مقدار با ، پرمقاومت و انقباض بدون مالت این. است معدنی

مناسبی دارد سطح خود تراز  مطلوبی بسیار روانی ، کم  آب
 متر سانتی 7 ضخامت کف  سازي تا براي و ایجاد می نماید

ساختار ویژه و  این محصول به  سبب .است شده طراحی
وجود ترکیبات معدنی موجود در دانه بندي اجزا سازنده و 

ترکیب خود،مالتی با مقاومت فشاري باال و بدون انقباض 
کند و در عین حال از انبساط قابل کنترل ایجاد می

حضور ترکیبات روان کننده نیز موجب برخوردار است.
کاهش نسبت آب به سیمان ، روانی بسیار مطلوب، بهبود 

. پوزوالن هاي موجود نیز ،کاهش کارپذیري و.. می شود 
نفوذپذیري ، بهبود مقاومت و.. را براي  این مالت فراهم می 

 سازند

 موارد کاربرد

o  تسطیح سطوح بتنی 

o  پلیت ها یا صفحه ستون  خالی زیر بیسپرنمودن فضاي
 ها

o  ماشـــین آالت  جهـــت نصـــباجـــراي فونداســـیون 
ــا ،      ــوربین ه ــل ت ــاد مث ــرزش زی ــنگین و داراي ل س

 ژنراتورها ، غلتک ها 

o        زیرسازي هـاي فـوالدي و ثابـت سـازي سـتون هـاي
 پیش ساخته

o پرنمودن فضاي اطراف آرماتورها و انکربولت ها 

o ال هاپرنمودن حفره ها، شکاف ها وگود 

o  مالت ریزي و ترمیم کف هاي صنعتی 

o تزریق در حفره هاي بتنی 

 خواص و مزایا

o  زیاد با آب کم سهولت اختالط با آب و حصول روانی 
o ندك و مقاومت باال در مقابل عوامل نفوذپذیري ا

 مهاجم 
o زیاد استاتیکی بارهاي برابر در زیاد پایداري 
o انقباضو خوردگی ترك بدون 
o و مطلوب شده کنترل انبساط 
o باالس و نهائی زودر فشاري مت مقاو 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o حالت فیزیکی: پودر 
o :رنگی تنوع داراي رنگ 
o خمیري): حالت (در مخصوص وزنL / Kg 1/0± 2 

 و نحوه مصرف نمیزا
o  روي بتن تازه،را  باید مالت، ماله چوبیده از ستفاابا 

 نمود.پخش 
o وزن ند اتا بتوه سخت شدر نقدآ مالت، قتی که سطحو

ی ــفتگورفر مجري،ي اــپد و در رد ذیرــبپرا ی ـمآد
ا ـبرا  محصولاي جرا بایستی، آوردد ــی پدیــکم

این حال،  دراند. ـسم رتماابه اي نه واماله پرده از تفاـسا
لی ومد آهد ابدست خوه ر لغزندـغیف و اـطحی صـس

 د.کرر کا خیلید ـسطح نبایروي 
o ه ـمالن ستی چوار دبزده از استفاابا  پایانی، پرداختگر ا

ه ـینکاز این عمل باید تا قبل د، امی شوم نجاي افلز
 د.گیررت صود، سخت شوص شخادد ابر ترابردر تن ـب
o باید مورد توجه واقع شود: می که ضمن اجرامهت نکا 
o  تابش ض معردر نباید را  بر روي بتن تازهاجراي مالت

ا جرا و شدید مگري هادبادر وزش یا ب و فتاآمستقیم 
 مالتزود رس شکی ـخد یجااانع ـقبت مامر این د.کر
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آن از یی ادـجن و دـته شـپوساز در نتیجه، و  می شود
نا  این حالت. شودمی ي یرین جلوگیرب زتن مرطوـب

 .می دهدن شاماله کشی نم هنگاد را خو، بمطلو
o س ـپن آن ماآوري و زعمل ، بتنیح یگر سطون دهمچو

باید و  استساسی و امهم ر سطح بتنی بسیااي جراز ا
 د.شوم نجاا، اجراز اه سرعت بعد ـب
o اجرا شده، همچون هر سازه پایه  پوشش مالتی

این  .روز مرطوب نگهداشته شود چندباید تا  سیمانی،
مستمر یا استفاده از و مالیم با آبپاشی  کار را می توان
انجام  ، یا ترکیبات شیمیائیِ عمل آوري،گونی مرطوب

 د.دا
o  اضافه نمودن هرگونه مواد افزودنی یا هر نوع سنگدانه

  .مجاز نیست اي به محصول
o میزان و کاربري نوع به بسته محصول، مصرف میزان 

 52-42 بین نداتو می ،..و ترافیک حجم وارده، تنش
 به ارد،مو کثرا در لیو ،باشد عـمرب رـمت در مکیلوگر

 عـمرب رـمت در موگرـکیل 42 پوشش میانگین، طور
 دشو می توصیه

o بسته بندي و شرایط نگهداري 
o 50کیلوگرمی و  25کیسه هاي  در محصول این 

 .باشد می عرضه قابل کیلوگرمی
o  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +

و در جاي  خورشید ویخبندانتابش مستقیم نور 
 .نگهداري شودخشک 

o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته
 بندي اولیه تا یک سال قابل نگهداري می باشد.

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
o   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

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

o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود از

 تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري شود.
o  هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود.
 


