IPA Kanal Mortar Ph+
مالت ترمیمی با مقاومت شیمیایی باال در محیطهای فاضالبی 3.5<PH<12
مشخصات:
 Kanal Mortar Ph+يك مالت پايه سيماني دو جزئي آببند حاوی نانو سيليکاتهای مقاوم و باربر فاقد كلرايد و باا مقاوماش مايميايي
ضد سولفات باال جهش مرمش كليه ساوو بتناي ساا ه هاای فاضاالبي باا ماک پاريری آساا و ندابنداي بااال بار اسااا اساتاندارد
 DIN18557مي بامد.

موارد استفاده:
مرمش و لکه ايری سوو افقي و عمودی بتني داخلي و يا خارجي با مقاومش مکانيکي بديارباال و مقاومش ميميايي مولوب  .كليه ساا ه
های فاضالبي ،مخا

آب مرب ،حوضچه ها ی ته نشيني  ،ايدتگاههای پمپاژ  ،استخر پرورش آبزيا  ،استخرها و مخا

ذخيره آب و  ...و

نيز ماهيچه كشي ،ير سا ی و تدويح سوو با خاصيش اعمال اليه های رنگي و معدني بدو محدوديش ضخامش اجرا در يك مرحلاه  .ا
اين محصول به عنوا اروت پركننده باربر ير صفحات فلزی نيز مي توا استفاده نمود .

مشخصات فنی:
Delivery form : powder liquid
Color : grey milk
Apparent density/Density : approx. 1,80 g/cm³ approx. 1,04 g/cm³
Fresh mortar Gross density Beginning of solidification
2 g/cm³
End of solidification : after 1,5 hours
Solid mortar
Gross density : 2,1kg/L
Strengths in N/mm² Compression bending tensile strength 1 day 12,8 3,5
7 days 40,5 11,0
28 days 58,0 15,5
Adhesive tensile strength on concrete Breakage in the mortar 2,75N/mm²

روش استفاده:
سوح را ا وجود آلودايها ،نربيها و مانند آ كه ندبنداي را كاهش ميدهند پاك كنيد .در صورت وجود نگ داي روی سوو فلازی
و ميلگردهای موجود در سوح ا ماده  IPA TOP KSجهش جلوايری ا ادامه خورداي استفاده كنيد.

سوح مورد نظر را با آب مدش و مو داده و سپس پودر  Unimortarرا با  %13و ني جزء دوم مااي مخلاو كارده و آ را خاوب ها
بزنيد تا حباب های موجود در مالت ا بين بروند و مالت يکپارنه و سفتي حاص اردد .برای احجام ياد و عميق مي توانيد ا قالب بنادی
برای اعمال آ استفاده كنيد .تا  42ساعش پس ا اعمال ا يخ د و تماا مدتقي آب بارا  ،نور خورميد و  ...با آ جلوايری نماييد.
دمای عملياتي حداق  +5°Cو حداكثر  30°Cميبايدش بامد .

نكات ايمني:
استفاده ا لباا مناسب و لوا م محافظ مانند دستکش ،ماسك و  ...الزامي بوده ،ا كشايد سايگار ،خاورد و آمااميد جادا خاودداری
فرماييد.
در صورت تماا با پوسش صورت و نش  ،سريعاً با آب مدتشو دهيد.

نگهداري:
در جای خشك و تا حداكثر  6ماه قاب نگهداری ميبامد.

