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  شرح و عملکرد

GLUSIVE  که با  است پلیمر امولسیونی محتوی یک ماده

ی قوی در بین سطوح پایه سیمانی  ایجاد یک فیلم چسبنده

مختلف مانع از لغزش و حرکت نسبی دو سطح می شود.  

حرکت نسبی دو سطح شکننده، باعث شکست در یکی از  

مانع از حرکت نسبی  سطوح می شود. لذا یک الیه چسبنده 

محصول، محتوی پلیمرهای سازگار با  این   شود.ها میالیه

سیمان می باشد که با ایجاد یک واکنش شیمیایی سطحی  

بین مواد سیمانی و پلیمری مقدمات چسبندگی را فراهم  

کند. با گذشت زمان و تکمیل فرایند پلیمریزاسیون درجه  می

 شود. چسبندگی بیشتر می

 موارد کاربرد

o   اصالح کف سازی و ایجاد پوشش جدید کف 

o   چسباندن بتن و مالت جدید به سطوح قدیمی 

o  سطوح پایه سیمانیآب بندی 

o  ترمیم سطوح بتنی 

o   پرایمر برای عملیات های بعدی 

o   عمل آوری بتن و مالت ترمیمی 

 خواص و مزایا

o   افزایش چسبندگی بتن یا مالت جدید به بتن یا مالت

 قدیمی

o  کاهش نفوذپذیری 

o  افزایش انعطاف پذیری 

o  بهبود مقاومت در مقابل عوامل مهاجم محیطی 

o   افزایش مقاومت چسبندگی 

o د یک الیه با خصوصیات چسبندگی باالایجا 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

o  شیری رنگ حالت فیزیکی: مایع 

o :وزن مخصوص  C)·( 3gr/cm  02 /0±04 /1 

o     ±0.5 : PH 5 /8 

o   :کمتر از حداقل مقدار مجاز در استانداردیون کلر 

 میزان و نحوه ی مصرف

o  گونه  هر  از  نظر  مورد  مقاطع باید  ابتدا روش  این در  

   استفاده  با سپس ،  شود زدوده سست سطوح و آلودگی

  پایان، در . شود اشباع  ،  نظر مورد  سطوح  شیرین آب  از

  مورد   سطوح   روی   را  چسب.    شود  آوری   جمع   اضافی   آب

  چسبناک پوشش یک تشکیل از  پس. دهید   پوشش نظر

  ریخته  ، شده  آماده سطح روی  تواند  می مالت یا بتن ،

 .شود

o سطوح چسباندن منظور به ، غلیظ  چسب ازاستعمال  

 .شود اجتناب

o نشود استعمال گراد سانتی درجه صفر  زیر  برودت  در  . 

o  ، نحوه  مقدار بهینه مصرف بسته به سطح مورد نظر

مصرف ، انتظارات و اهداف  مورد نظر از بتن یا مالت ،  

متفاوت است و بر اساس آزمایشات   طرح اختالط مالت 

کارگاهی مناسب به درستی معین می شود . این محصول  

 به دو شکل می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری

o  200لیتری و  50لیتری،  20این محصول در گالن های  

 لیتری قابل عرضه می باشد.

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

و در جای خشک   مستقیم نور خورشید ویخبندان

 . نگهداری شود 
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o   در صورت نگهداری در شرایط مناسب ودر بسته بندی

 ماه قابل نگهداری می باشد. 9اولیه تا  

 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 آب

 فراوان شسته شود. 

o  .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

o   هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک و

 عینک استفاده شود. 

o   بعد از استفاده کلیه ابزار آالت با حالل های نفتی

 شستشو گردد 

 


