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ADMIX AC420 
 چسب بتن و پیوند دهنده اجزای بتن و آب بند کننده 

 

 در بتن  ADMIX AC420چگونگی عملکرد 

بدست آمده را  های مساوی با آب رقیق نموده و محلول  برای استفاده این محصول در بتن یا مالت کافی است آن را با نسبت

شوند و پایداری  به عنوان آب مصرفی استفاده کرد. بتن یا مالت تولید شده به این روش پس از خشک شدن آب بند می 

خمشی بسیار زیادی نسبت به بتن مشابه فاقد افزودنی دارند. مالت پیوند دهده بتن تازه به بتن سخت از اختالط یک پیمانه 

 آید.نه سیمان بدست می چسب، یک پیمانه آب و چهار پیما

 

 موارد کاربرد 

تولید مالت پیوند دهنده است، همچنین جهت تقویت چسب سرامیک و مواد بندکشی در    ADMIX AC420  مهمترین کاربرد

های تعمیری استفاده نمود، مشروط به اینکه بالفاصله پس از آوری مالت توان برای عمل رود. از این محصول میبه کار می

 شود.کار روی سطوح تعمیری با محلول رقیق شده آن پوشش داده می اتمام  

 

    تاثیر بر روی بتن سخت شده

بتن و مالت حاوی چسب بتن نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی برخوردار  

به آن ها اشاره شد، دوام بتن سخت شده را نیز افزایش  هستند. ضمن اینکه عالوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که  

 دهد.دهد، نفوذپذیری آن را کاهش داده و پایداری بتن در برابر نفوذ یون کلر را افزایش می می

 

 

 

 

 

 

 

ADMIX AC420  های  های متعددی است. این محصول به عنوان یک افزودنی در بتن و مالتمایع غلیظ سفید رنگ با کاربرد

کوپلیمرهای  گیرد. این ماده بر پایه  پایه سیمانی و هم به عنوان پیوند دهنده و آب بند کننده بتن مورد استفاده قرار می

 است. شود و پس از خشک شدن غیر محلول در آب  اکریلیک تولید می 
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 مشخصات فنی 

 شکل ظاهری  مایع غلیظ 

 رنگ سفید 

 دانسیته متر مکعب  سانتی  برگرم    02/1تا    0/1

 عدد قلیایی 10تا    9

 مقدار کلراید  درصد  1/0کمتر از  

 

 سازگاری 

 های ساختمانیهای آمیخته و مالت های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستر بادی، سیماناین محصول با تمام مخلوط 

 ها در بتناحتیاج به مصرف سایر افزودنیسازگار است، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبل مخلوط شود. چنانچه  

 بطور جداگانه و پس از اختالط افزودنی به مخلوط بتن اضافه شود.   بایدمالت باشد،  یا  

 

 مقدارمصرف 

ADMIX AC420 شود. درصد وزن سیمان )مجموع مواد سیمانی( به بتن یا مالت افزوده می   20تا   10  بین 

 

 بندی  بسته

ADMIX AC420    شود. کیلوگرمی عرضه می   200هایکیلوگرمی و بشکه   8در سطل های 

 

 راهنمایی برای مصرف 

نرم و تنظیم غلظت مالت با آب  کیلوگرم ماسه  50به همراه   ADMIX AC420کیلوگرم  10برای تهیه مالت نازک آب بند 

کیلوگرم افزایش داده و دانه بندی آن را نیز    150مقدار ماسه را تا    بایدهای آبند ضخیم  شود. برای تولید مالت توصیه می

 تر نمود.درشت 

 

 انبارداری 

ADMIX AC420  سربسته نگه داری شود.   طیگراد و در مح+ درجه سانتی 5از   شتریباید در ظروف اصلی خود و در دمای ب

رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف    عدم  .ماه است  12محصول    نیا  دیعمر مف

 .تماس حاصل نمایید  پارسیان دیدماوند سفآن شود. برای کسب اطالع ا ز روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت  

 

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

 شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 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 . 


