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ADMIX RM620 
 لنیپروپی پل اف یمسلح به ال  ،یسطوح بتن  یجزئ کی یمالت صافکار 

 

 کاربرد 

 پاششی یا ماله کشیای با قابلیت استفاده از روش  تعمیر تمامی موارد سازه  •

 های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات به منظور محافظت از سازه  •

 های پیش تنیده یا مسلح شده تعمیر تیر و ستون •

 های دریاییتعمیر سازه  •

 های معدنی و هیدرولیکی های در معرض روغن ای در مناطق صنعتی به ویژه برای سازه تعمیر سازه  •

 

 هاویژگی 

ADMIX RM 620     کارا    اریبس  یبه مالت  لیبه اضافه کردن آب در محل مصرف دارد تا تبد  ازیاست و تنها ن  یئجز  کیمالت

شود.  یصاف م  ییآمدن سطح نها  دیآن باعث پد  ارخوبیبس  یپرداخت کار  تیقابل  نیشود. همچن  یسطوح بتن  یصافکار   یبرا 

 است.   یاز بتن معمول  شتریب  یو خمشش  یکشش  متمقاو   یاست و دارا  یمریپل  افیمحصول مسلح به ال  نیا

 

 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری پودر خاکستری 

 دانسیته   کیلوگرم بر لیتر 5/1

گراد   یدرجه سانت  20در    یمقاومت فشار کال مگاپاس 16ه بیشتر از روز 1

 کال مگاپاس 40ه بیشتر از روز 28 116بخش  BS1881مطابق با استاندارد 
 

 روش اجرا 

 سطح:  یآماده ساز

ها که باعث کاهش    یآلودگ  گریو د  یسطوح را از وجود روغن،گرد وخاک ، رنگ،ماده عمل آور   دیبا  راتیقبل از انجام تعم

Admix RM620  ی سطوح بتن  ی جهت صافکار   لنیپروپ  یپل  افیاصالح شده با ال  یجزئ  کیرنگ و    یخاکستر  یریمالت تعم  

  ده ید  بیآس  ی هاهیو ال  یسطوح زبر بتن  یبر رو  یو پس از اضافه شدن آب به مالت قابل ماله کش   ردیگی مورد استفاده قرار م

بزرگ در سطح بتن استفاده کرد. در ضمن مالت    یهاکردن حفره   پر  یبرا   توانیمحصول م  نی. از اشودیم  لیتبد  یسطح

 خواهد بود.   یو ترک خوردگ  یشدگاجرا شده فاقد جمع 
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که سطوح    یاتا آب مالت را جذب نکند. به گونه   دییرا اشباع نما  ریشوند پاک کرد. سطوح در معرض تعمیم  یچسبندگ

مناطق    نیباشد الزم است ا  دیشد  دهید  بی سآ  یمحل ها  ریبه تعم  ازین  نچهآب آزاد وجود نداشته باشد. چنا  یمرطوب بوده و ل

 یلیم  10حداقل ضخامت    نیداشته باشند. همچن  یگوشه و مربع   زیممکن شکل ت  یشود و  تا جا   دهیبر  شده  بیتا عمق تخر

  ی لیم  5  یها  یدار بوده و دست کم از  ناهموارخدشه  دیمورد نظر با  سطح  شده حفظ شود.  ریمنطقه تعم  رامونیپ  یمتر

 برخوردار باشد.   یمتر  یلیم  20فواصل  با    یمتر

از    یکیتوسط    ییسپس نسبت به زنگ زدا  افتهی  نان یآن اطم  یزنگ زده ابتدا از سالمت درون  یصورت مشاهده آرماتورها  در

شود. محافظت مضاعف آرماتورها  توسط پوشش    انینما  زیتا سطح فوالد تم  دییاقدام نما  یماسه پاش  ای  یبرس زن  یروشها 

 . است   یمخصوص ضرور   یها

 

 :اختالط

ADMIX RM 620  با   یمنظور بهتر است از مخلوط کن دست  نیا  یمخلوط شود و برا   یشده که به راحت  یطراح   یبه گونه ا

باشد. ابتدا آب را درون    یم  تریل  4.5تا    3.5مالت     یگرو  لویک  25  سهیهر ک  یبرا   ازیاستفاده کرد. مقدار آب مورد ن  نییدور پا

شدن    کنواختیو مخلوط کردن را تا    دییبه آب اضافه نما  یپودر را به آرام  داردکه مخلوط کردن ادامه    یدر حال  ختهیرظرف  

توان    یمالت مورد نظرم  یروان  زانیشود. بسته به م  زیپره  ی. توجه شود که از مخلوط کردن طوالندیشکل مالت ادامه ده

 کرد.  میرا تنظ  یمقدار آب مصرف

 

 :یعمل آور

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

 استفاده کرد.  یلونیپوشش نا  ای  یعمل آور 

 

 بندی  بسته

ADMIX RM620  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

  یشود. در صورت تماس احتمال  بیممکن است باعث آس  زین  ADMIX RM 620گروت    ی مانیس  هیمحصوالت پا  یهمانند تمام
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. در صورت تماس با پوست آن  دییبا آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نما قهیدق 15با چشم ها بالفاصله آن را به مدت 

 .دییرا به دقت بشو

 

 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 

info@white-damavand.com   دییتماس حاصل فرما.  


