IPA Flexible Slurry
عایق انعطاف پذیر سیمانی
مشخصات محصول :
مالت دو جزئي بر پايه سیمان  ،پودرهاي معدني و پلیمر آب پايه در دو رنگ طوسي و سفید جهت آببندي و محافظت از سطوو ماطا ب بطا لابلیطت ندطباندن
کاشي روي آن میباشد .
موارد مصرف :

 Flexible Slurryرا مي توان در سوو داراي تنشهاي رزه اي  ،مخازن و استخرهاي ساخته شده از بلوک يا آجر  ،ايزوالسیون کلیه سوو ساخته شده با
ماا ب بنايي و نیز مرمت درز و ترکهاي سوو بتني در مجاورت رطوبت و اجراي اليه آببند محافظ روي سوو داخلي و نمطاي خطارجي آجطري و يطا سطیماني
ساختمانها ،کف با کن و تراسها و  ...به منظور جلوگیري از نفوذ نم و رطوبت و با مقاومت باال در برابر برخورد اجدام استفاده نمود .
مشخصات فنی:
0,43 N/mm2
34%
1.5 mm
0,88 N/mm2
492

Passed
1.5-2 kg/m2

Resistance against rupture
Practical elongation
Crack Bridging
Adhesive strength
Resistance against Vapour
Diffusion 
Waterproof test at 1,5 bar
Consumption

روش ساخت و مصرف:
جهت ساخت مالت  Flexible Slurryمقدار يك کیده ( 52کیلوگرمي) پودر Slurryرا با  01یتر مايع  Flexibleبا دستگاه همطزن بطه خطوبي مخلطو
نمايید .
 Flexible Slurryرا روي سوب عاري از گرد و خاک بوسیله للمو و يا ما ه اجرا نمايید ( .در صورت نیاز ميتوان مقدار اندکي آب به مالت ساخته شده اضافه
نمود ) .
جهت افزايش ندبندگي مالت به سوب موجود میتوان مايع  Slurryرا بعنوان پرايمر با للمو روي سوب موجود اجرا کرده و ذا پط از گذشطت ننطد دلیقطه،
سوب خاصیت ندبندگي پیدا کرده و آماده پذيرش مالت  Flexible Slurryميگردد .
جهت ايجاد اليهاي مناسب و مولوب بهتر است تا  84ساعت به آن آب دهید که اين امر در دماهاي باال و رطوبت پطايین نیطاز بطه تکطرار بیشطتر و مطدت زمطان
طوالني تري دارد.
 نکته :رعايت فواصل مناسب در تعبیه اجراي درزهاي انبداطي در سوو با ابعاد باال در بامها موجب عدم انتقال ترکهاي زير سوحي حاصطل از حرکطت
بدتر در عايق ميگردد.
 نکته :در صورت استفاده در بام به منظور حفاظت از عايق و افطزايش دوام و مانطدگاري ،اسطتفاده از پوشطش مناسطب سطنگي ،موزايیطك و لیطره ا زامطي
مي باشد.
حداکثر ضخامت مورد نظر اليه اجرا شده به منظور ترمیم و زير سازي در هر مرحله  2میليمتر ميباشد که تأثیرپذيراز شرايط دمايي و رطوبتي موجطود مطي-
باشد  .ذا ساخت نمونه لبل از اجرا جهت دست يابي به ضخامت لابل اجرا پیشنهاد ميگردد .
حدالل ضخامت اجرايي اين محاول جهت عايق و ايزوالسیون يك میلي متر( 0/2-5کیلوگرم) بوده و درحد پوشاندن کامل سوب هموار زيرين ميباشد.

