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ADMIX FL680 
 مالت تراز کننده سطوح بتنی  

 

 موارد کاربرد 

  ADMIX FL680  ،که بتواند سطح زیرین را در برابر    بندآب ی با دوام و  شپوش  به عنوان سطح نهایی برای ترددهای سبک

  ، پارکت، لمینیت، سنگموکت سازی سطح برای نصب، زیرسازی و آماده حمالت شیمیایی متوسط و نفوذ آب حفاظت کند

 شود.  و سرامیک استفاده می 

 

 روش اجرا 

 : آماده سازی سطح  -1

بهتر است منافذ    باشد.  شده گچ یا سیمانهای ریخته  تکه روغن، رنگ، شکستگی و  عاری از گرد و غبار،    باید  ح بسترسط

سطح را مرطوب کنید ولی آب   ADMIX FL680سطحی با استفاده از برس سیمی یا سندبالست باز شوند. قبل از اجرای 

 آزاد وجود نداشته باشد.  

 

 :اختالط  -2

اضافه کنید. با استفاده از همزن دور  جزء مایع )التکس( را در ظرفی مناسب بریزید و جزء پودری را به تدریج به آن    90%

دور در دقیقه( مواد را به هم زده تا خمیری روان و عاری از کلوخه بدست آید، سپس باقی مانده التکس را    400-300) کند

 به آن اضافه کنید و تا جذب کامل آن هم زدن را ادامه دهید.

 

 :اجرا-3

با    ها ریخته و با استفاده از شمشه فلزی سطح آن را تراز کنید.در بین کروممواد مخلوط شده را  سطح را کروم بندی کنید و  

سطحی صاف و هموار بدست    حبس شده خارج و  یهای هوا استفاده از غلتک خاردار مواد ریخته شده را غلتک کنید تا حباب 

 ید. آ

 

ADMIX FL680  اجزای این محصول به دقت  استمصنوعی و پودر پایه سیمانی   محصولی دو جزئی متشکل از التکس .

شوند تا مالتی منعطف و روان برای تراز کردن سطح به دست آید. این ترکیب  توزین شده و در محل اجرا با هم مخلوط می 

توان با  تر را میهای ضخیمشود. الیهمیلی متر بر روی سطح آماده سازی شده اجرا می  12تا    3های  ضخامتبه آسانی در  

 های بعدی یا اضافه کردن سنگدانه به اجرا درآورد. اجرای الیه

طراحی شده و پس از خشک شدن دارای انعطاف و   درجه سانتی گراد باالی صفر  50تا  10این محصول برای استفاده در دمای بین  

 چسبندگی بسیار خوبی است.  
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 بندی  بسته

 شود. کیلوگرمی عرضه می  25های پالستیکی  پودری در کیسهکیلوگرمی و جزء    5های  جزء مایع در گالن 

 

 انبارداری 

+ درجه سانتی گراد و  30+ تا 10این محصول را درمکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید، بارندگی، رطوبت، در دمای 

ماه است    12محصول حداقل   مفیدها بر روی هم و فشار زیاد پرهیز شود. عمر  انباشتن کیسه در روی پالت نگه داری کنید. از

 های اصلی نگهداری شود. کیسه راگر در شرایط مناسب و د

 

 ايمنی  نکات 

نیز ممکن است باعث آسیب شود. هنگام کار با این محصول از لوازم   ADMIX FL680همانند تمامی محصوالت شیمیایی  

دقیقه با آب شستشو داده و به   15ه آن را به مدت ها بالفاصلایمنی فردی استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با چشم 

 پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید.  

 

 مراقبت از وسايل 

 ابزار و وسایل کار را در پایان هر مرحله اجرا به دقت با آب شستشو دهید. 

 

 کيفيت  يديهيتا

 ن یا  ی فیتولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل ک  پارسيان  ديدماوند سفمحصوالتی که توسط شرکت    تمام

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی  

 

 یلي اطالعات تکم

ن  در تکم  ازیصورت  اطالعات  ا  یلیبه  کارشناسان  تلفن  نیبا  با  الکترون  ای  88678880-3  یهاشرکت        ی کی پست 

info@white-damavand.com   دییتماس حاصل فرما.  

 


