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  شرح و عملکرد
بر پایه ترکیب چندین ) GREASAL( چربی گیر بتن

  حاللمواد  استفاده از   نوع مواد شوینده قوي و بدون
گردد . در صورت وجود الیه چربی و روغن در  تولید می

سطح کف بتونی اجراي الیه روکش اپوکسی یا پلی اورتان 
بتن قبل از  گیر مقدور نبوده و با کاربرد محصول چربی

اجراي روکش می توان چربی زدایی نمود تا اجراي روکش 
بتن  گیر ها ي بعدي مقدور گردد. با کاربرد محصول چربی

 ربی ها به امولسیون تبدیل و از سطح جدا می شوند.چ

چربی گیر بتن به صورت عمقی در سیستم کاپیالري بتن  
کف نفوذ نموده و روغن ها و چربی هاي  به فرم قطرات 

بدیل و به سطح بتن هدایت میکرو را به حالت امولسیون ت
 می کند.

 موارد کاربرد
تمیــز کــردن ســطوح بتنــی قــدیمی و جهــت چربــی زدایــی و 

 آلوده به روغن و چربی مانند کف تراشکاري ها

 انبارهاي قدیمی
 کف کارخانجات صنعتی و موارد مشابه 

پوشـش بتـونی   چربی زدایی کف سطوح بتنـی جهـت اجـراي    
 پلی اورتان )   –( اپوکسی  بعدي پلیمري

کف کارخانجـات صـنعتی قـدیمی و انبـار هـایی کـه سـالیان        
 با چربی آلوده شده اند.دراز 

 خواص و مزایا
  فاقد حالل 
  غیر قابل اشتعال 
 بدون بو 
  فعال در کاپیالرهاي بتن 

  آماده مصرف 
 داراي صرفه اقتصادي 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 بو بی – رنگ بی – مایع  :ظاهري یفیتک  
 دماي در مخصوص وزن °C 25 :  

Kg/Lit 1 
 ــداقل  :اجرا زمان در حرارت جه در  حــــــ

  سانتیگراد درجه 10
 PH : 8 –5/8 

 
 میزان و نحوه ي مصرف

 افزودنی ECO Gel تواند به همراه بخشی از  می
تواند،  همچنین می آب اختالط، به بتن افزوده شود.

به مخلوط بتن، حاوي افزودنی اضافه شود و پس از 
 گیرد. اختالط کامل مورد مصرف قرار

  ،افزودن  پس ازبراي دستیابی به یک بتن ایده آل
این محصول در زمان مناسب از عملیات اختالط، 

مخلوط شدن، تا دستیابی به یک بتن  عمل باید
 طور کامل ادامه یابد. همگن، به

  ،مصرف این محصول بدون حضور افزودنی مناسب
تواند موجب افت اسالمپ  ، میمصرفبسته به مقدار

 بتن شود. 

 ،مصالح وقت نباید به   هیچ دقت شود که محصول
 خشک اضافه شود.

 12تا  4میزان مصرف این محصول،  یطورکل به 
مواد سیمانی سیمان و درصد نسبت به وزن 

پیشنهاد ) (سیمان، میکروسیلیس، خاکستر بادي
 گردد. می
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  دستور العمل زیر جهت تمیز کردن و چربی زدایی با
محصول چربی گیر بتن و اجراي الیه سطح بتنی 
مورد نظر جهت چربی زدایی بایستی داراي دماي 

درجه  15درجه سانتیگرادي و تر جیحاً  10حداقل 
 سانتیگرادي در تمام مدت زمان چربی زدایی باشد.

 آماده و  ابتدا بایستی با دستگاه اسکراچر کل سطوح
قطعات چربی زدایی محصول چربی گیر بتن بر روي 
سطح کار پخش شده به نحوي که تمام سطح 

 مرطوب گردد.
  کیلوگرم در متر  3/0و  2/0میزان مصرف در حدود

مربع می باشد. در صورت نفوذ پذیري شدید سطح 
بتونی محصول مزبور را با آب مخلوط وسپس در 

جود تامین گردد. سطح کار اجرا  تا رطوبت کافی و
متعاقباً با برس دستی یا ماشین هاي برس دار در 
سطح کار برس کاري می شود تا ماده موثر در 
کاپیالرهاي بتون نفوذ بنماید. برس کاري زمانی 
خاتمه داده می شود که مواد شروع به تولید کف در 
سطح کار نماید. در صورت آلودگی شدید سطوح با 

ور مجدداً اجرا گردد. چربی ضروري است روش مزب
جهت این امر می توان محصول چربی گیر بتن را با 
آب مخلوط نمود. درجه رقیق کردن محصول تابع 
مقدار چربی و روغن می باشد که بایستی از سطح 

% 75جدا شود. این محصول را می توان عنداللزوم تا 
دقیقه از  30با آب مخلوط نمود. بعد از گذشت حدود 

مواد سطح کار با آب تمیز به صورت کف تاثیر پذیري 
زا برس زده شود و آب و روغن ایجاد شده با وسایل 

 مکنده مکانیکی جمع آوري گردد. 
  در سطح کار نبایستی باقیمانده آب و یا گودال هاي

کوچک آب وجود داشته باشد، در عین حال سطح 
کار نبایستی خشک شود چون در این صورت 

طح کار هدایت می شوند. باقیمانده چربی ها به س

مخصوصاً در شرایط دماي زیاد، کوران هوا و سطوح 
شدیداً آلوده بایستی در کوتاه مدت نسبت به اجراي 

 پرایمر اقدام نمود.  
  جهت چربی زدایی در سطوح وسیع بایستی به

صورت مکانیکی و با استفاده از ماشین نظافت برس 
 .دار و دستگاه مکنده مایعات استفاده نمود

  مقدار بهینه مصرف با آزمودن محصول بر روي
قسمتی از سطح مورد نظر تخمین زد می شود . 
بسته به قطر و عمق حفره و با محاسبه دانسیته 
محصول ، مقدار مصرف را تخمین بزنید  . با توجه به 

 توانائی سرعت مصرف ، محصول آماده شود
  هر گونه تغییر در مقدار یا نحوه استعمال یا اضافه

و ...  بایدبا   محصولنمودن ترکیب دیگري به 
 هماهنگی کارشناسان فنی این شرکت انجام شود

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 کیلو گرمی قابل عرضه می باشد20 سطل هايدر 

+ درجه سانتیگراد دور از تابش نور 35 تا +5دماي بین  در
در صورت نگهداري شود..  گرما و  خورشید مستقیم

 ،در بسته بندي اولیه مناسب ونگهداري در شرایط 
 قابل نگهداري می باشد. ماه 12تا محصول  

 در هنگام مصرف یاطیاقدامات احت
  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل

 مالحظه  ندارد.

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

 فوراً به پزشک مراجعه شود.ن درصورت بلعید 

 از تنفس گرد و غبار آن ، به دلیل وجود پوزوالن
 جدا خودداري شود.
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   ماسک  ،استعمال حتما از دستکشهنگام حمل و
 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

 


