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  شرح و عملکرد
CORATOPــولی آ ـــممحص ــرف، دهاـ ـــمت مص  از شکلـ

 و نیماــــس باســـختی بـــاال،دنی ــــمع ياــــه نهاسنگد
ــه ــم رنگدانـ ــباش یــ ــک دــ ــب هــ  پاشی خشکه رتصوــ

 پـــــودر ایـــــن .دشو می اجرا زهتا بتنی حسطو رويبر
 حفاظتی تـازه،  بـتن  روي بـر  اجـرا  از پـس  پاشـی  خشکه

ــرر يها دهستفاا برابر در اوممد  سایش و اتضرب ، مکـــــ
 همچنین. کند می دیجاا بتنی سطح ايبر را
 ادمو از وســـــیعی طیـــــف برابر در باال متیواــــــمق

ــغرو ،ها چربی،صنعتی شیمیایی ــه نــ ــص ياــ  ،نعتیــ
 ایـــــــن .هدد می ننشا دخو از...  و هویندــــــــش ادمو

ــه محصــول ــژه ســاختار ســبب ب ــه و وی  اجــزا بنــدي دان
ــازنده ــود و س ــنگدانه وج ــاي س ــزدار ه ــود فل  در موج
ــا یپوششــ خــود، ترکیــب ــت ب ــوب مقاوم ــر در مطل  براب

 موجـود  هـاي  پـوزوالن . کنـد مـی  ایجـاد  سـایش  و ضربه
ــز، ــاهش  نی ــذیري،ک ــود نفوذپ ــت بهب ــراي را.. و مقاوم  ب
 عمل و اجــرا رتصودر .ســازند مــی فــراهم پوشــش ایــن
 طیــــف انــــواع برابر در پوشــــش، ایــــن مناسب آوري

 لمحلو ،ضعیف يسیدهاا ،نـــــغرو انــــواع از وســــیعی
 قلیایی يها لمحلو ،یادرآب  ،10%اــــت یــــنمک ياــــه
 کند می متومقا ،20%غلظت تا

 موارد کاربرد

o هارواش کا، هاراژ گا ،هاه گاونیر، هاه گارکا 
o هارنبااو کینگ ها رپا 
o طبقاتیي کینگ هارپا، پیمااهوي شیانه هاآ 
o ،سالن هاي غذا خوري مراکز خرید 

o مورد استفاده در قطعات پیش ساخته بتنی 

 خواص و مزایا
o زهبتن تاروي چه بر کپاریو سریع اي جرا 
o سهولت اجرا 

o  در شتر ـبیاد وـمل عماابا ، هادرزمحل از محافظت بهتر
 قطعه هاي نتهاا
o و ایش ــس، ایشــر فرســبابردر بیشترت ــمومقا

 تن معمولیــب نسبت به ربهــض
o  هسطح نهایی غیر لغزندایجاد 
o پذیري اندكذ نفو 
o  رغباد و گرعدم جذب و تولید 
o محیطی مقاومت باال در مقابل عوامل مهاجم 
o در برابر بارهاي استاتیکی زیاد زیاد پایداري 
o  انقباضو بدون ترك خوردگی 
o و مطلوب به علت ضخامت پایین کنترل شده انقباض 
o  پوزوالن هامقاومت و دوام زیاد به دلیل وجود 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o حالت فیزیکی: پودر 
o :رنگی تنوع داراي رنگ 

 و نحوه مصرف نمیزا
o برخوردار مناسبی هاي ویژگی از باید نظر مورد بتن 

 و MP 30 اقل حد بتن فشاري مقاومت جمله از. باشد
. نباشد بیشتر 5/0 از و کمتر 4/0 از سیمان به آب نسبت

 سانتی 10 -7 بین اسالمپ و 320 اقل حد سیمان عیار
 .باشد متر

o می ارـجا محصول این نهاآ روي بر که بتنی يها الیه 
. ندـباش شتهدا ضخامت متر میلی 75قل احد باید دشو
 باید شمشه از دهستفاا با را بتن سطح ي،یزر بتن از دـبع
 .دنمو هیبرو را آن پسـس و دکر ازتر
o یقلیـص از ولی کنید ازتر چوبی ماله توسط را بتن سطح 

 فطر بر را سطح ختگیاندا آب. ددگراجتناب دیاز نشد
 را محصول ین.) ادــنکنی دهتفاــسا فنجــسا از. (کنید

 درز که جایی نهما( ییاجرا تقطعا ياــه رهاــکن در
 تقریبا يپهنا به) میشوند تـیاف نبساطیا و ییاجرا يها

 نهاآ چوبی هـمال از دهتفاـسا اـب. یدـبپاش رـمت میلی 80
 .کنید پهن سطح در را
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o سطحیمناسب، روي بر آل هیدا رتبصو را محصول این 
 30 يها ماد در لمعمو رطو به محیط يماد. نمود اجرا

 40 تا 30 نیز اجرا نماز و ادگر سانتی هـجدر 45 تا
 . دشو یـم دشنهاـپی يزـیر بتن از پس قیقهد
o دشو می منجاا هـمرحل دو در ارـجا: 
o بر نیکسا پخش از نطمیناا با را زنیا ردمو ادمو مسو دو 

 .بپاشید بتن سطح
o تدریج به را تـطوبر اـت دـبدهی زهاـجا هشد اجرا ادمو به 

 لـقاب اي چهریکپا هتیر نگر. کند بجذ طحـس از
 .شد دـهاخو تـیرو
o دـکنی پخش سطح در را پودر چوبی ماله از دهستفاا با 

 نطمیناا هـلیاو یـبتن طحـس اـب آن ندـش یـیک از اـت
 .کنید حاصل

o از بعد و نموده اجرا را) باقیمانده سوم یک( ادمو بقیه 
 را نهاآ چوبی ماله با دمجد شد هرـتی مصالح نگر نکهآ

 .کنید پخش سطح در
o را یـمآد وزن ندابتو تا هشد سخت رنقدآ سطح که قتیو 

 یــکم یــفتگورفر مجري، ياــپ رد در و دذیرــبپ
 از دهتفاـسا اـب را محصول ايجرا بایستی ،بیاید دــپدی
 طحیـس حال، این. در اندـسر متماا به اي نهواپر ماله

به سطح  رويمد. آ هداخو بدست هلغزند رـغی و فاـص
 .دکر رکا خیلی دـنبای علت سوختن رنگ

o هـمال نچو ستید اربزا از دهستفاا با پایانی، پرداخت گرا 
 هـینکا از قبل تا باید عمل ینا د،شو می منجاا يفلز

 در  تنـب
o دگیر رتصو د،شو سخت صشخاا ددتر برابر. 
o میزان و کاربري نوع به بسته محصول، مصرف میزان 

 7 تا 3 بین نداتو می ،..و ترافیک حجم وارده، تنش
 طور به ارد،مو کثرا در لیو ،باشد عـمرب رـمت در مکیلوگر

 می توصیه عـمرب رـمت در موگرـکیل 5 پوشش میانگین،
 .دشو

 

 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  قابل مالحظه  این محصول آالیندگی زیست محیطی

 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  ماسک و هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و

 عینک استفاده شود.
 


