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محصول :شرح   

 AFRA-FLOW G-2   یمحصول آماده مصرف پودر کي 

 اريبس یبه مالت لياست که با افزودن آب در محل کارگاه تبد
 . گردد یم یروان و بدون جمع شدگ

 
 :مزایا 

 خوب به فوالد و بتن  ارياتصال بس -
 در شکل روان  یزود رس حت مقاومتتوسعه  - 
 بتن  یآب بند - 
  عملکرد قابل پيش بينی و معين شده  -

  غاظت قابل تنظيم  -  
  بدون جمع شدگی -  

 
  :موارد کاربرد

  AFRA-FLOW G-2   سطيح ت یتوان آن را برا یم یروان استفاده نمود و به آسان ايو  یريفرموله شده است که بتوان آنرا به شکل خم یا گونه به

  به کار برد . پر کردن گودال ها ايو  یزيگروت ر، 
  

 :روش استفاده 
از چکش  .گردد انيجدا شده و سنگدانه ها نما یاحتمال یشوند تا پوسته ها دهيتراش یستيبا رديگ یقرار م یزيکه در معرض گروت ر یسطوح    
 یستيسطوح با .بماند استفاده نکنند یخود باق یحال در جا نيابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در ع ريو سا یو باد نيسنگ یها

سطوح در معرض . شوند پاک گردند  یم یکه باعث کاهش چسبندگ اه یآلودگ گريو د یماده عمل آور، رنگ  ، گرد و خاک ، از وجود روغن
و  چيدر هنگام کاشت پ. آب آزاد وجود داشته باشد  یکه سطوح مرطوب بوده ول یبه گونه ا ،تا آب مالت را جذب نکند ديينما سيرا خ یزيگروت ر

صفحه .  ديآنها استفاده کن هيتخل یفشرده برا یدر صورت لزوم هوا رديروغن مورد توجه خاص قرار گ ايعدم آب و و بودن پال ها  یخال لگرديم
اگر الزم است صفحات .  دييو ثابت نما ميرا تنظ ینصب شدن زاتيرنگ باشند . تجه و سيگر،  یاز چرب یو عار زيتم یستيها با چيستون ها و پ
محکم و آب بند است تا از حرکت و  یبند بکه قال ديمطمئن شو . برداشتن آنها آسان شود ات دييچرب نما یبرداشت شوند آنها را کم یفاصله گذار

  شود .  یريخروج گروت جلوگ
 
  ی :مشخصات فن 
گرم  لويک ٣٠ یبرا ٤.٢ یريدر حالت خم .  گرم لويک ٣٠ یبرا تريل ٤.٨در حالت روان :  یآب مصرف      

در متر مکعب لوگرميک ٢٢۵٠ یريدر متر مکعب و در حالت خم لوگرميک ٢٢٣٠در حالت روان :  یچگال  
  درصد  ٠.٤تا  ٠: انبساط ماندگار                      درصد ۴تا  ٢ : آزاد انبساط

 ،  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  ٣٦٥ روزه ٧،                              کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  ٢٩٥ روزه ٣ ی : ريدر حالت خم یمقاومت فشار
  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  ٥٦٠ روزه ٢٨

  مگاپاسکال  ٦.٩٥روزه  ٢٨ :  در حالت روان یمقاومت خمش 
  مگاپاسکال  ۴.٠۴روزه  ٢٨ :  در حالت روان یمقاومت کشش

  متريليم ١٠کمتر از         :نفوذ آب
  

  :مصرف  ریمقاد
  . متر مکعب الزم است کيپر کردن  یبرا یلوگرميک ٣٠ سهيک ۶۵و در حالت روان  کنديفضا را پر م تريل ميپانزده و ن یگرم لويک ٣٠ سهيهر ک

  
: بسته بندی  

.کيلوگرمی عرضه می شود ٣٠در بسته های    
 

:شرایط نگهداری  
محصول  ديشود عمر مف زيپره ادياز فشار ز ديينما یپالت نگهدار یو رو یو بارندگ ديدور تابش خورش و به دهيمحصول را در مکان سرپوش نيا    

 گردد ینگهدار یاصل یها سهيمناسب و در ک طيماه است اگر در شرا ١٢حدود 


