IPA Slurry Penetron
آببندكننده سيماني سيليکاتي نفوذگر 5.5<PH<12
مشخصات:
 IPA Slurry Penetronمحصول شرکت  IPA Bauchemischeآلمان  ،مادهاي بر پايه سيمان حاوي سيليکاتهاي نفوذگر جهت آببنديي
دائمي سازه ها در سطوح مثبت و منفي و در تماس با آب ميباشي.
 IPA Slurry Penetronبا نمکهاي موجود در سطوح سيماني واکنش داده و تشکيل ژل سيليکاتي ميدهي .آب اين ژل به مرور زمان توسد
مصالح و تبخير از بين رفته و المانهاي سيليکاتي جزيي از مصالح ميگردد
پوشش معيني دکوراتيو ،غير قابل اشتعال و کامالً آببني حاصل از اعمال  IPA Slurry Penetronبوسيله قلمو بر روي سدطوح مصدالح تشدکيل
شيه که در برابر فشار و جريان مايعات مقاوم ميباشي.
خنثي سازي حاصل از اعمال  IPA Slurry Penetronبه جهت حذف نمکهاي موجود در سطح ،زمينه مناسبي براي اعمال اليههاي رنگي بدا
اطمينان از عيم پوسته شين بر روي آن را به همراه خواهي داشت و لذا چسبنيگي اليههايي چون رنگ به روي آن افدزايش قابدل مالح دهاي در
پي دارد.
اين محصول داراي تاييييه آب شرب بوده و امکان اجراي رنگ  ،سنگ و کاشيکاري به صورت مستقيم بر روي آن ميسر ميباشي .
درصورت نياز به افزايش مقاوت در برابر تنش هاي لرزه اي و افزايش االستيسيته عايق بر روي سطوح داراي تنش  ،ميبايست از رزين  IPANEXبه
من ور انعطاف پذير کردن عايق استفاده نمود .
روش استفاده:
سطح را از مواد آالينيه مانني چربي ،روغن ،گرد و خاك و  ...زدوده و نقاط سست و پوسته شيگيها را برطرف کنيي.
اگر سطح را اسيي شور کردهايي ميبايست با شستن آب اثرات باقيمانيه اسيي را از روي سطح برداريي.
ترکها ،بازشيگيها و  ...را با مالت ترميمي آماده سازي کرده و قبل از اجراي  IPA Slurry Penetronسطح را مرطوب کنيي .به ميزان  5ليتدر
آب را داخل ظرف ريخته و  55کيلوگرم از  IPA Slurry Penetronرا به آرامي داخل آن ريخت و با همزن به آرامي مخلوط نماييي .
عمل همزدن را به ميت  5دقيقه ادامه داده تا به يك مخلوط خميري و همگن برسيي .براي رسيين به رواني بيشدتر مديتوانيدي بده آن آب افدافه
کنيي  .توجه داشته باشيي که از ته نشيني مخلوط حاصله با همزدن آن جلوگيري کرده و حياکثر تا  03دقيقده در شدراي معمدول آن را اسدتفاده
نماييي .
 در صورت وجود جريان آب روي سطح قبل از اعمال مواد با بخش فني شرکت تماس بگيريي .به وسيله قلمو روي سطح مرطوب شيه  IPA Slurry Penetronآماده شيه را اجرا کنيي .
ميزان مصرف روي سطوح صاف  1/5 kg / m2 : IPA Slurry Penetronبوده و با توجه به ميزان زبري سطح ميزان مصدرف افدزايش خواهدي
يافت .روي سطوح سيمانکاري زبر ميزان مصرف تا حياقل  %53افزايش ميابي .
پس از تغيير رنگ اليه اول اجرا شيه که نشان از خشك شين آن مي باشي به آهستگي سطح را مرطوب کرده و عمليات آبيهي را پس از گيرش
اليه اجرا شيه بر روي سطح براي يك الي دو بار با فاصله زماني مناسب انجام دهيي .اليه دوم را پس از گذشت  6الي  52ساعت (با توجه به دماي

محي و اطمينان از چسبنيگي کامل و سخت شين اليه اول و نيز مرطوب نمودن سطح) ميتوان روي آن اعمال نمود به طوريکه در زمان اعمال
اليه دوم ،هيچگونه تخريبي در سطح اليه اول صورت نپذيرد.
به مانني عمليات آبيهي حياقل در 2يا  5مرحله مي بايست پس از گيرش کامل اليه دوم صورت پذيرفته و در صورت نياز به اعمال اليههاي بيشتر
فواب آبيهي کامالً رعايت گردد.
بايي توجه داشت که اجراي اين مالت در دماي باالي صفر صورت پذيرد تا از يخ زدگي در زمان گيرش جلوگيري گردد.
در مکانهايي که نياز به اليههاي محاف تي و رنگ وجود دارد ميبايست پس از يك هفته از اجراي  IPA Slurry Penetronآن را اجرا نمود.
عمل آبيهي با توجه به شراي مکاني و محيطي ميبايست پس از گذشت حيود  6ساعت و تا ظرف حياقل  2روز صورت پذيرد.
ايجاد خاصيت نفوذ ناپذيري و صيقلي شين بر روي سطح اليه ها نشان از اجراي صحيح محصول و احراز کامل خاصيت آببنيي در سازه مورد ن ر
ميباشي.
نگهداري:
 IPA Slurry Penetronرا ميبايست در محي خشك و دور از رطوبت در انبار نگهياري نمود .در شراي معمول ميتوان در حيود  1سدال آن
را نگهياري نمود.
Technical data:
Material
Color
Cement
Apparent density
Mix liquid
Mix liquid requirement
Using up time

Silicate Cemente base Powder
dark grey Powder
coated Material basis
approx. 1,4 kg/dm3
clean water
approx 0,22 – 0,27 l/kg
approx2hours(depending on
)temperature
2,7 N/mm2
 ( H2O ) = 58

Adhesive tensile strength
Water vapor diffusion

ASTM C-39
ASTM C267-77
AASHTO T259, T260
ASTM C-234
AASHTO T161
SCAT
DIN STANDARD

Compressive strength
Chemical resistance
Resistance of concrete to chloride ion penetration
Bond developed with reinforcing steel
Freeze/thaw durability
Macro cell corrosion test
Radiation resistance

) Bending tensile strength ( N/mm2

) Pressure ( N/mm2

Days

4,0 N/mm2

14,0 N/mm2

2 Days

5,9 N/mm2

26,0 N/mm2

7 Days

7,3 N/mm2

26,0 N/mm2

28 Days

8,2 N/mm2

40,5 N/mm2

90 Days

