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ADMIX WP762 
 آب آنی گیر جهت قطع فوری نشت مالت آب بندی 

 

 موارد کاربرد 

  ADMIX WP762   های زیر  ها و دیگر سازه ها، گالری های نگهداری آب، تونل جهت قطع فوری نشت آب در مخازن و سازه

شود. همچنین  های بتنی استفاده میزمینی بسیار سودمند است. از این محصول برای پرکردن درز قطعات پیش ساخته و لوله 

   درزهای بتن قبل از اجرای آب بندی سطحی یا عملیات تکمیلی الزم است.برای قطع نشت آب از سطوح و  

 

 هاویژگی 

 .ثانیه  90تا    45آنی گیر است، حدود   •

 . نیاز به ابزار پیچیده نداردکاربرد آن آسان است و   •

 فاقد کلر است و هیچ خطری برای فوالد ندارد.  •

 سمی نیست و در سیستم های آب آشامیدنی قابل استفاده است.  •

 لوط آماده است و همواره از کیفیت و نتیجه کار ثابت برخوردار می باشد. مخ •

 

 مشخصات فنی 

 بالک   دانسیته مترمکعب   ربکیلوگرم     950/1

 دقیقه    15مگا پاسکال در     3

 مگا پاسکال در  یک ساعت    6 توسعه مقاومت  

 ساعت   24مگا پاسکال در     7

 

 روش اجرا 

آماده سازی سطح کار بسیار ضروری است و محل اتصال آنی گیر به بتن باید کامال تمیز و عاری از آلودگی و چربی باشد.  

آنی  مکانیکی  اتصال  یا  برای  برس سیمی  از  منظور  این  برای  باز شود،  نشت  محل  اطراف  منافذ  است  به سطح الزم  گیر 

ADMIX WP762    یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل اجرا ظرف مدت چند ثانیه سخت شده

کند. مقدار مالت تهیه شده در هر نوبت باید به اندازه ای باشد که بالفاصله اجرا شود. آب  و جریان آب یا نشتی را مسدود می

از آب در سیمان  هم به اندازه ای که یک مالت نیمه خشک بدست آید استفاده شود و بقیه آب مورد نیاز برای هیدراته شدن  

   حال نشت تامین شود.
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 متر با قلم تخریب نمائید تا آب به راحتی جریان یابد. میلی  20را تا عمق  ها  درزسندبالست استفاده کنید.  

 پس از حصول اطمینان از آماده بودن سطح می توان به دو روش زیر عمل نمود: 

و با فشار دست  منطقه نشت قرار داده  یک نقطه از    دررا    ADMIX WP762با استفاده از دستکش الستیکی مقداری پودر    -1

و این عمل را ادامه داده تا محل نشت به طورکامل مسدود  ثانیه(    90تا    60ه دارید )بین  ن محصول آن را نگتا سخت شد

 د. شو

  با فشار دست داخل درز قرار داده و آن را ثابت نگهبالفاصله  با استفاده از پودر و آب تهیه نموده و    رخمیکمی  مقداری    -2

آب به طور کامل    که جریان  آن قرار داده تا زمانی  مقداری پودر خشک روی  ادارید تا سخت شود. در  صورت لزوم مجدد

 بر حسب حجم مناسب است.  1به    3    نسبت اختالط پودر به آب  قطع شود.

 

 بندی  بسته

ADMIX WP762  شود. کیلوگرمی عرضه می   25و    5های پلی اتیلنی  در کیسه 

 

 انبارداری 

ADMIX WP762 های اصلی خود در محیط سربسته و به دور از تابش آفتاب، رطوبت و بر روی پالت نگه داری  را در کیسه

عدم رعایت    است.ماه   12عمر مفید این محصوالت ها بر روی هم و فشار پرهیز شود. در این شرایط کنید. از انباشتن کیسه

شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن شود. برای کسب اطالع از روش انبارداری  

 تماس حاصل نمایید.    دماوند سفید پارسیانمناسب با بخش فنی شرکت  

 

 ایمنی  نکات 

ADMIX WP762   شود بنابراین در هنگام کار  محتوی سیمان زود گیر است و در صورت تماس با پوست باعث سوزش می

حتما از وسایل ایمنی فردی مانند عینک، ماسک، دستکش و لباس کار استفاده کنید. وسایل و ابزارکار را بالفاصله پس از  

 اتمام هر قسمت از اجرا به خوبی با آب شستشو دهید. 

 

 کیفیت  یدیهیتا

  نیا  یفیشوند، تحت کنترل بخش کنترل کتولید و عرضه می  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 . 


