
   
     AFRA-BOND  P-2200 

 یچسب بتن اتصال بتن و آب بند
            

محصول :شرح   

AFRA-BOND P-2200     شده  یالتکس  طراح هيبر پا یافزودن کيبه عنوان
نصب  یرا برا یمالت پر مقاومت ليپرتلند و ماسه تشک مانيکه همراه س .است 

آجر لعابدار  ،یمعدن یکاش ، کييموزا ، سنگ مرمر ، و کف واريد یرو کيسرام
 سازد. یم ايمه یعيطب یو سنگ ها

AFRA-BOND P-2200    یسازه ها ميزا در ترم ونديپ هيبه عنوان ال نيهمچن 

 . رود. یبه کار م یبتن
 

 :مزایا 
 یچسبندگ شيافزا - 
 یريبهبود انعطاف پذ  - 
 يیايميمقاومت ش  - 
 دما راتييدر برابر ضربه و تغ یداريپا  - 
 یآب بند  - 
 با صرفه   - 
  یسم ريغ - 

  
  :موارد کاربرد

 وانات،يآغل ح،استخر، کشتارگاه  یبرا يیايميآب بند و مقاوم در برابر مواد ش یمالت  بندکش کياين توان  یمبا استفاده از اين محصول 
 نمود. ديتول رهيو غ ريش عيصنا

 
  

  روش استفاده : 
روغن قالب و ماده  ، سي، گر ، روغن ها رابهيتمام ش .  است یاديز اريبس تياهم یسطح دارا یمواد چسبنده  آماده ساز یهمانند  تمام

 یکه آب اضاف یا سطح را اشباع نموده به  گونه یمالت محتو یقبل از اجرا . ديينما جاديا باز با منافذ  یو سطح را برداشته  یعمل آور
 . سطح نباشد یرو
  

   : مشخصات فنی  
 گراد یدرجه سانت ٢٠در  ١.٠١وزن مخصوص:                                           ظيغل ديسف عي: مایشکل ظاهر  
  مگاپاسکال ۶.۵: یمقاومت کشش          یمگاپاسکال بسته به مصالح مصرف ۴٠: تا یمقاومت فشار  
  مگا پاسکال  ۶: یتاب برش                                              مگا پاسکال ١٣: یتاب خمش  

 است یعال اريبس رهيو غ کيسنگ ،سرام شه،يبه بتن، اجر، فوالد ش یچسبندگ                                      یو ذوب: عال خيدر برابر  یداريپا  
  درصد رطوبت ٢جذب: کمتر از                                       متر: بدون نفوذ ٣فوذ آب با ارتفاع ن  

 گراد یدرجه سانت ٣۵ساعت در  ٣مالت: حدود  يیکارا            . ابدي یدرصد کاهش م ٩۶: تا یريطوبت پذ 
  . استفاده نمود زين یدنيآن را در منابع آب آشام توان یاست و م یسم ريبودن: غ یسم 
  . و روغنها  ها یکان ، یفاضالب جار ر،يش ، قيقر یدهايها، اس ايدر برابر قل یعال یداري: پايیايميش یداريپا 

 
  : بسته بندی
  شود یو عرضه م یبسته بند یتريل ١٠٠، ٢٠، ٨در ظروف 

 
:شرایط نگهداری  

به  دنيرس بيباعث آس حيصح یتوجه به روش انباردار عدم شود . ینگهدار اديز یو به دور از تابش آفتاب و دما دهيسرپوش طيدر مح
 . گردد یظرف آن م ايمحصول و 


