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  شرح و عملکرد
ــولی آ ـــممحصـ ــرف، دهاــ ـــمت مصـ  نهاسنگد از شکلــ

 نیماــ سبـا سـختی بـاال ماننـد مسـباره،       ،دنیـمع ياـه
ــه و ــم رنگدان ــباش یـ ــک دـ ــب هـ ــالت رتصوـ  رويبر م

 از پـــس   پـــودر  ایـــن .دشو می اجرا زهتا بتنی حسطو
 تــازه،  بــتن روي بــر اجــرا و آب بــا شــدن مخلــوط
ــرر،م يها دهستفاا برابر در اوممد حفاظتی  اتضرب کــــــ

ــنگینسایش  و ــورد نبت سطح ايبر را سـ ــرا مـ  دیجانظـ
ــمق همچنین. کند می ــف برابر در باال متیواـــــ  طیــــ

 نـــــغرو ،ها چربی،صنعتی شیمیایی ادمو از وســــیعی
ــه ــص ياـ ــش ادمو ،نعتیـ ــک...  و هویندـ ــص در هـ  نایعـ

خصوصــیات دیگــر ایــن    از شوند می تـــیاف مختلــف
 و ویـژه  سـاختار  سـبب  بـه  محصـول  ایـن  .ماده می باشد

ــه ــدي دان ــزا بن ــازنده اج ــود و س ــنگدانه وج ــاي س  ه
 خــود، ترکیــب در موجــود پــودري کاهنــده فلــزدار،
 ســایش و ضــربه برابــر در مطلــوب مقاومــت بــا یپوششــ
ــاد ــی ایج ــد م ــین در و کن ــال ع ــاط از ح ــل انبس  قاب

ــرل ــز، کنت ــوردار  نی ــتبرخ ــوزوالن. اس ــاي پ ــود ه  موج
ــز، ــاهش  نی ــذیري،ک ــود نفوذپ ــت بهب ــزایش و مقاوم اف
ــراي را دوام  ــن بـ ــش ایـ ــراهم پوشـ ــی فـ ــازند مـ  .سـ

 در پوشـــش، ایـــن مناسب آوري عمل و اجـــرا رتصودر
ــواع برابر ــف ان ــیعی طی ــواد از وس ــیمیائی م  متومقا ش

 .کند می

 موارد کاربرد

o هاراژ گا ،هاه گاونیر، هاه گارکا 
o هارنبااو کینگ ها رپا 
o زيکشتی ساي هاه گارکا، خانه هارکا، يگیررحی باانو 
o طبقاتیي کینگ هارپا 
o محل نشست هلیکوپترها 
o رمپ ها 

نواحی در معرض آلودگی شدید که در مدت زمان هاي 
 معین نیاز به پاکیزگی دارند.

o  محیط هاي داخلی و خارجی دکوراتیو (ساب زدن
 محصول)

 مزایاخواص و 
o  رغباد و گرعدم جذب و تولید 
o محیطی مقاومت باال در مقابل عوامل مهاجم 
o ودینامیکی با در برابر بارهاي استاتیکی  زیاد پایداري

 فرکانس باال
o بدون ترك خوردگی 
o کنترل شده انقباض  
o  به دلیل وجود پوزوالن ها باالمقاومت و دوام 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

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

2,25 
o پاسکال مگا 80 تا 60 محدوده در فشاري مقاومت 
o مقیاس در 6/7- 2/8 محدوده در سایشی مقاومت 

  موس

 و نحوه مصرف نمیزا
o  می بایست از خصوصیات مقاومتی، مکانیکی  بستربتن

برخوردار باشد. از جمله مقاومت فشاري  ودوامی مناسبی
و نسبت آب به سیمان از  مگا پاسکال 35 اقلبتن حد 

و اسالمپ  350بیشتر نباشد. عیار سیمان حد اقل  45/0
 سانتی متر باشد. 7-10بتن بین 

o  و شته باشد داختگی اندو آب اشدگی اجد فاقد یدبابتن
ین اقتی . وتجاوز کند %3از نباید  بتن اهمچنین هو

ی ـما جراسیلیکا ومیکرداراي بتنی وي بر برل را محصو
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اي برد. نموص ت خاـقدد ـبایا رـجن ااـمز هـب، کنیم
ي اـی هـنودفزده از اتفاـسار ـه بهتـر چـیی هراکا

بتنی ي الیه هاد. می شود شنهاـبتن پیه آب در کاهند
قل اباید حدد می شوا رـجا این محصولنها روي آکه بر 
ي، یزربتن از د ـند. بعـشته باشداضخامت  75متر میلی 

پس ـسد و کراز شمشه باید ترده از ستفاابا را سطح بتن 
 د.نموه یبرآن را و

o  یقلی ـصاز  ولیکنید از توسط ماله چوبی تررا سطح بتن
ف بر طررا ختگی سطح انددد. آب اگراجتنابد یان زشد

را  ولمحص یناد.) ــنکنیده تفاــسافنج ــس(از اکنید. 
درز جایی که ن یی (همااجرت اقطعاي اــهره اــکندر 
تقریبا ي پهنا بهت میشوند) ـنبساطی یافو ایی اجري اها

نها آه چوبی ـمالده از تفاـساا ـید. بـر بپاشـمیلی مت 80
 سطح پهن کنید.را در 

 بر روي سطحی اجرا نمود،ه آل یدرت ابصورا این محصول 
محیط ي ما. دخیلی آبدارنه و  باشد خشک خیلیه ـه نـک

 و اده سانتی گرـجدر 45تا  30ي ما هال در دمعمور به طو
د شنهاـپیي زـیربتن از قیقه پس د 40تا  30 اجرا نیز نماز

زمانی که سنگدانه بتن نشست می کند و دوغاب  .دی شوـم
یا ست دبا اد را موباید  بتن به سطح مهاجرت می کند،

ب وـتن مرطـطح بـسروي بر ماشین، به طور یکنواخت، 
 .پاشید

ابتدا باید محصول پودري را به مالت تبدیل نمود، سپس 
مالت تهیه شده را روي بتن تازه پوشش داد. براي این کار 
به تدریج پودر را به به آب الزم، اضافه می کنیم و عمل هم 
زدن را تا رسیدن به یک مالت قوام یافته، یکنواخت و قابل 

 اجرا 
درصد وزن پودر مصرفی آب  10ی دهیم. حدود ادامه م

مورد نیاز است. مقدار بهینه آب، حد اقل آبی است که 
 بتوان با آن، به یک خمیریکنواخت قابل اجرا دست یافت.

o  روي بتن تازه،را  ، باید مالتماله 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  اجراي مالت بر روي بتن تازه

ا جرا و شدید مگري هادبادر وزش یا ب و فتاآمستقیم 
 مالتزود رس شکی ـخد یجااانع ـقبت مامر این د.کر

آن از یی ادـجن و دـته شـپوساز در نتیجه، و  می شود
نا  این حالت. شودمی ي یرین جلوگیرب زتن مرطوـب

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

باید و  استساسی و امهم ر ح بتنی بسیاسطاي 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 مالیم و کار را می توان با آبپاشی 

م انجا ، 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
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 .دشو می توصیه

o بسته بندي و شرایط نگهداري 
o  کیلوگرمی قابل عرضه  30این محصول در کیسه هاي

 می باشد.
o  نگهداري شود در جاي خشک. 
o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته بندي

 ماه قابل نگهداري می باشد. 18اولیه تا 

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

 ندارد.
o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با

 آب فراوان شسته شود.
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 ل حتما از دستکش و ماسک و هنگام حمل و  استعما

 عینک استفاده شود.
 


