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ADMIX CM491 
 آوری بتن بر پایه رزین امولسیونیماده عمل 

 

 فنی مشخصات 

 استاندارد  ASTM C-309 Type 1مطابق با  

 شکل ظاهري   مايع  

 رنگ ابري 

ر سانتي متر مکعبب  گرم  10/1تا    05/1  دانسیته 

 دماي زمان کار  گراد درجه سانتي  70تا  

 

 روش اجرا  

ADMIX CM491  است که   بايد وقتي  اجرا  زمان  بهترين  پاشیده شود.  از خشک شدن سطح  تازه قبل  بتن  روي سطح 

آوري با پاشیدن يک اليه دقیقه پس از بتن ريزي و پرداخت سطح(. عمل   20رود ) حداکثر  درخشندگي سطح بتن از بین مي

شود. در صورتي که سطح بتن خشک شده  مي گیرند انجام  نازک از اين مايع روي سطحي که در معرض عوامل جوي قرار مي 

 آوري نمود. باشد، بايد ابتدا آن را مرطوب نموده و سپس اقدام به پاشیدن ماده عمل 

 

 پوشش دهی  

میکرون     15تا    10اي به ضخامت  مترمربع را پوشش دهد، اين مقدار ماده، اليه  4تا    3مي تواند     ADMIX CM491يک لیتر  

تواند به عنوان يک پرايمر براي بسیاري از کارهاي تکمیلي بعدي  رطوبت کافي است. اين ماده مي تشکیل داده که براي حفظ  

 کنند.هاي تعمیري که با نفوذ به منافذ سطحي بتن اتصال بر قرار ميها و مالت تلقي شود، به غیر از آن دسته از پوشش  

 

 یی اجرانکات 

ADMIX CM491   شود. بهترين روش براي پاشیدن يکنواخت استفاده از پیستولت  به صورت محصول آماده مصرف عرضه مي

 .دستي يا الکتريکي مانند است 

ADMIX CM491  محلول در آب است که پس ازخشک شدن تشکیل فیلم   يهان يماده عمل آوري سطحي بتن بر پايه رز

مناسب    يخوب و چسبندگ  اریبس  يمولکول  نیاتصال ب  يمحصول دارا   نيمصرف شده در فرمول ا  يهان يدهد. رزمحلول مي  ریغ

  ن ي شود. ابه سطح بتن خشک و مرطوب هستند، بدين ترتیب رطوبت کافي براي هیدراته شدن سیمان در بتن حفظ مي

 ها استفاده کرد.محدود مانند داخل تونل   ي توان آن را در فضاها يو م  ستیمواد خطر ناک ن  ايحالل    يمحصول محتو 
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 مقدارمصرف 

شده    شي. محدوده مصرف آزماستین  گريبه پروژه د  میشود و قابل تعم  يم  نییدر هر پروژه تع  شي مقدار مصرف با انجام آزما

 . دارد  مانیو نسبت آب به س  مانینوع س  از،یمورد ن  يریبه زودگ  يباشد که بستگ  يم  مانیدرصد وزن س  7تا    2  نیب

 

 بندی  بسته

ADMIX CM491 شود. لیتري عرضه مي  200يا بشکه هاي    20هاي  در گالن 

 

 انبارداری 

اين محصول را درظروف اصلي و در مکان سرپوشیده به دور از تابش خورشید، دماي زياد و بارندگي نگه داري کنید. عمر  

 ماه است به شرطي که در شرايط مناسب و در بسته بندي هاي اصلي نگه داري شود.    12مفید محصول حدود  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX CM491   ها  وست و مواد غذايي اجتناب شود. در صورت تماس احتمالي با چشمها، دهان، پازتماس اين ماده با چشم

دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمايید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت    15بالفاصله آن را به مدت  

 بشويید. در هنگام کار با اين محصول از وسايل حفاظت فردي استفاده کنید. 

 

 مراقبت از وسایل کار 

ابزار و وسايل پاشش را پس از هر مرحله کار با آب شستشو دهید، مقداري آب نیز در پیستولت ريخته و با اسپري کردن آن  

 داخل لوله ها و نازل را تمیز کنید.

 

 کیفیت  یدیهیتا

 ن يا  ي فیتولید و عرضه مي شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسیان  دیدماوند سفمحصوالتي که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهاي کیفي بین المللي  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازیصورت  اطالعات  ا  يلیبه  کارشناسان  تلفن  نيبا  با  الکترون  اي  88678880-3  يهاشرکت        ي کی پست 

info@white-damavand.com   ديیتماس حاصل فرما.   


