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ADMIX RM610 
 شده با التکس  تیتقو یسطوح بتن  یمانی س هیپا یمالت صافکار 

 

 کاربرد 

 به عنوان الیه ترمیمی و تزئیینی برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی

 های محافظ اندود شوند بایست توسط پوشش سازی سطوحی که میآماده 

 یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده برای ایجاد نمای  

 

 هاویژگی 

ADMIX RM610  فرمول دقیق بوده و در نتیجه باعث ایجاد الیه های تعمیری یکنواخت خواهد شد. این محصول    دارای

یک جزیی است و تنها نیاز به اضافه کردن آب در محل مصرف دارد تا تبدیل به مالتی بسیار کارا برای صافکاری سطوح  

همچنین قابلیت پرداخت کاری بسیار خوب آن باعث پدید آمدن سطح نهایی صاف می شود. چنانچه تمامی .  بتنی شود

سطوح بتن با این مالت پوشش داده شود میزان نفوذ کلر کاهش می یابد و سطوح بتنی در برابر عوامل خورنده محیطی  

 د. پایدار خواهند بو

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری پودر خاکستری 

 دانسیته   کیلوگرم بر لیتر 5/1

 

 روش اجرا 

 سطح:  یآماده ساز

از انجام تعم ها که باعث    یآلودگ  گریو د  یسطوح را از وجود روغن، گردو خاک، رنگ، ماده عمل آور   یستیبا  راتیقبل 

آب آزاد وجود    یتا آب مالت را جذب نکند ول  دییرا مرطوب نما  ریشوند پاک کرد. سطوح در معرض تعم  یم  یچسبندگ

ADMIX RM610  یسطوح بتن  یباسازیو ز  یجهت صافکار   کیلیاکر  یمرهایاصالح شده با کپل  یجزئ  کی  یریمالت تعم  کی  

  یسطوح زبر بتن یاجرا رو  تیمالت قابل  نی. اشودیم لیتبد ینرم و قابل ماله کش یاست که پس از اضافه کردن آب به مالت

از ا  یسطح  دهید  بیآس  یهاو قسمت محاظ    یهاپوشش   یکننده قبل از اجرا   حیتسط  هیعنوان ال  بهمحصول    نیرا دارد. 

خواهد    یو ترک خوردگ  یشدگنازک را دارد و فاقد جمع   یهاهیاستفاده در ال  تیآن قابل  ژهیاستفاده کرد. با توجه به فرمول و

 برخوردار است.   یخوب  یریو انعطاف پذ  یعال  یاز چسبندگ  نیبود، همچن
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 نداشته باشد. 

 :اختالط

ADMIX RM610  منظور بهتر است از مخلوط کن    نیا  یو برا   یمخلوط شود و برا   یشده که به راحت  یطراح   یبه گونه ا

به آب   یکه مخلوط کردن ادامه دارد پودر را به آرام یدر حال ختهیبا دور کند استفاده کرد. ابتدا آب را درون ظرف ر یدست

شود.    زیپره  ی. توجه شودکه از مخلوط کردن طوالندی مالت ادامه ده  شکلشدن    کنواختیو مخلوط کردن را تا    دییاضافه نما

 کرد.  میرا تنظ  ین مقدار آب مصرفتوا  یمالت مورد نظر م  یروان  زانیبسته به م

 

 :یعمل آور

  ع یما  ز،یتوان از آب تم  یمنظور م  نیا  یاست. برا   یضرور  دیگرما و باد شد  طیدر شرا  ژهیمالت اجرا شده به و  یعمل آور   

 استفاده کرد.   یلونیپوشش نا  ایشده    یعمل آور 

 

 بندی  بسته

ADMIX RM610  شودی عرضه م  یکیپالست  یلوگرمیک 25  یهاسهیدر ک . 

 

 انبارداری 

انباشتن    ید. ازینما  یپالت نگه دار   یرطوبت و در رو  ،یبارندگ  د،یو به دور از تابش خورش  دهیمحصول را در مکان سرپوش  نیا

  ی هاهسیمناسب و در ک طیماه است اگر در شرا 12محصول حداقل  دیشود. عمر مف زیپره ادیهم و فشار ز یها بر روسهیک

 شود.   ینگه دار  یاصل

 

 ی منیو ا اطیاحت

شود. در صورت    بیممکن است باعث آس  زینADMIX RM610   یمالت صافکار   ،یمان یس  هیمحصوالت پا  یتمام  همانند

. در صورت تماس  دییبا آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نما  قه یدق  15با چشم ها بالفاصله آن را به مدت    یتماس احتمال

 . دییدقت بشوبا پوست آن را به  

 

 کیفیت  یدیهیتا

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

 است. شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی  

 

 یلی اطالعات تکم

ن  در تکم  ازیصورت  اطالعات  ا  یلیبه  کارشناسان  تلفن  نیبا  با  الکترون  ای  88678880-3  یهاشرکت        ی کی پست 
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info@white-damavand.com   دییتماس حاصل فرما.  


