
   
     AFRA-SIVE   1020 

 مانيس هيبر پا یريمالت تعم

            
محصول :شرح   

AFRA-SIVE 1020   و آماده مصرف  مانيس هيبر پا یريمالت تعم       

و با  افيال یدارا یا ريتعم ريباشد که پس از افزودن آب الزم خم یم
کم  یريبدون انقباض بوده که نفوذپذ یمالت آورد. یبه وجود م يیمقاومت باال

 باشد. یبرخوردار م یو دوام طوالن

 باشد.  یکلر م ونياز  یبوده و عار یفلز یمالت فاقد گرانول ها نيا

 کيشده و در  یطراح یمالت کشش اي و یپاشش ستمياستفاده توسط س جهت
متر را به وجود آورد ضخامت  یليم ۵٠تواند تا ضخامت  یمرحله اجرا م

 قابل استفاده خواهد بود. یبا روش پاشش شتريب یها

 
 :مزایا 
 گردد. یم یسازه ا راتيها در تعم رويو انتقال ن یاز اتصال خوب به بستر بتن نانيبدون انقباض بودن مالت موجب اطم - 

 شود. یم يیاجرا اتيدر عمل عيعمل سبب تسر نيبستر بوده و ا  (Primer) یاز آماده ساز یازين یب - 

 سازد. یاحجام بزرگ آن را ممکن م یاجرا الت ،م یپاشش تيقابل - 

 .ديمصالح خواهد گرد نيتام نهيدر هز يیمسئله موجب صرفه جو نيدارد و ا یزيمصالح ناچ عاتيهنگام پاشش ضا در - 
 . رساند یمقدار ممکن م نيرا به کمتر یطيالت خورنده مححم امکانکم آن  اريبس یرينفوذپذ - 

 

  :موارد کاربرد
 داشته باشند . یماله کش اي یاستفاده پاشش تيقابل یسازه ا ريموارد تعم یتمام - 

 باشند. یمکرر م یکه تحت بارگذار یساختمان یاجزا یتمام ريتعم - 

 مسلح شده . اي دهيتن شيو ستون پ ريت ريتعم - 

 و سولفات . ديدر معرض عوامل مهاجم چون کلرا یبتن یمنظور محافظت از سازه ها به - 

 باشند . یم یکيدروليو روغن ه یمعدن یکه در معرض روغن ها يیآنها ژهيبه و یدر مناطق صنعت یساز ها راتيتعم - 

 .يیايدر یسازه ها راتيتعم - 
  

  روش استفاده : 
را مشخص نموده نسبت  یبتن فيفقط سست و ضع یستيبا یم نيبوده و همچن ندهيو فاقد هر گونه مواد آال زيتم یستيبا یسطح مورد نظر م

 ها اقدام نمود . آن بيبه تخر

حداقل ضخامت  نيهمچن. داشته باشند  یگوشه و مربع زيممکن شکل ت یشده و دقت شود تا جا دهيبر یمتريسانت ١٠مناطق تا عمق  نيا
 شده حفظ گردد. ريمنطقه تعم رامونيپ یمتريليم ١٠

چنانچه با . برخوردار باشد  یمتريليم ٢٠با فواصل  یمتريليم ۵ها  یدشه دار بوده و دست کم از ناهموارخ یستيمورد نظر با سطح
 یو برشکار یزکاريسبت به تمبا سرپرست کارگاه هماهنگ گردد تا ن يیسطوح آلوده و سست برخورد شود بهتر است مراتب اجرا

  اقدام گردد. یاحتمال
  

   : مشخصات فنی  

   زير افيال یحاو یپودر خاکستر : یشکل ظاهر        
  هر متر مکعب  یبه ازا لوگرميک ٢٣٠٠حدود  :  یريوزن مخصوص خم        
  ١١بخش  BS 1881  مطابق استاندارد گراديدرجه سانت ٢٠در  یمقاومت فشار        
  پاسکال ونيليم ۴۵از  شتريروزه ب ٢٨                مگاپاسکال ١۶از  شتريروزه ب کي           

   

  : بسته بندی
  . شود یعرضه م ییلويک ٢۵ یدرصد ها یبسته بند

  
 

:شرایط نگهداری  
 خواهد بود یبل نگهدارسال قا کيتا  اديبدون تحمل فشار ز زيون ميدور از بارش باران تابش مستق         


