IPA Slurry HS
آببندكننده كریستالی سازه های فاضالبی
 Slurry HSمحصول شرکت  IPA Bauchemischeآلمان ،پودر بر پايه سیمان ضد سولفات و کريستالهای نفوذگر جهت آببندی دائمي سازه
ها در سطوح مثبت و منفي و در تماس با آب و فاضالب ميباشد .
 Slurry HSبا نمكهای موجود از جمله  CaoHدر بتن واکنش داده و تشككی لل سكیلیكاتي مكيدهكد .بكا تبییكر آب ايكن لل و خكرو کلیكه
هیدروکسیدها  ،المانهای سیلیكاتي بي رنگ و شیشه ای بسیار سیت تشكی ميگردند کكه الكالوه بكر افك ايش سكیتي و م اومكت بكتن موجك
جلوگیری از نفوذ آب و فاضالب از سطح مثبت و منفي ،روغن و  ...در بتن میگردند .
م اومت شكیمیايي ايكن محصكول  5.5<PH<12میباشكد کكه در ركورت نیكاز بكه افك ايش م اومكت شكیمیايي آن و رسكیدن بكه بكازه م كاومتي
 3.5<PH<12میتوان از محصول  IPA Liquid Ph+در زمان ساخت دوغاب  Slurry HSو يا پس از االمال آن به رورت پاششي روی سكطح
استفاده نمود .
خنثي سازی حار از االمال  Slurry HSبه جهت حذف نمكهای موجود در سطح  ،زمینه مناسبي برای االمال اليههكای رنگكي بكا انمینكان از
الدم پوسته شدن بر روی آن را به همراه خواهد داشت و لذا چسبندگي اليههايي چون رنگ بكه روی آن افك ايش بابك مالح كهای در پكي دارد .
اجرای رنگ  ،سنگ و کاشیكاری به رورت مست یم بر روی آن میسر است .
بیشترين موارد مصرف آن در  :آببندی و نفوذناپذيری فونداسیون ها و سازه های درتماس با خاک و محیطهای بلیايي  ،سازه های زيرزمیني  ،کلیكه
سازه های بتني فاضالبي شام لوله ها  ،کانالها  ،میازن ته نشیني و کالريفايرها  ،سپتیک تانک  ،منهول و  ...میباشد .
روش استفاده:
سطح را از مواد آالينده مانند چربي ،روغن ،گرد و خاک و  ...زدوده و ن اط سست و پوسته شدگیها را برنرف کنید.
اگر سطح را اسید شور کردهايد ميبايست با شستن آب اثرات بابیمانده اسید را از روی سطح برداريد.
ترکها ،بازشدگیها و  ...را با مالت ترمیمي آماده سازی کرده و بب از اجرای  Slurry HSسطح را مرنوب کنید .جهت ساخت محصكول  ،میك ان
 8الي  01لیتر آب را داخ ظرف ريیته و  52کیلوگرم از  Slurry HSرا به آرامي به آن اضافه کرده و با هم ن به میلوط نمايید .
الم هم دن را به مدت  2دبی ه ادامه داده تا به يک میلوط دوغابي و همگن برسید .برای رسیدن به رواني بیشتر ميتوانید به آن آب اضافه کنید
 .میلوط بدست آمده پس از  5دبی ه آماده االمال میباشد .
توجه داشته باشید که از ته نشیني میلوط حارله با همردن آن جلوگیری کرده و حداکثر تا  01دبی ه در شرايط معمول آن را استفاده نمايید .
 در رورت وجود جريان آب روی سطح بب از االمال مواد با بیش فني شرکت تماس بگیريد .می ان مصرف  Slurry HSروی سطوح راف  1/5 kg / m2 :بوده و با توجه به می ان زبكری سكطح میك ان مصكرف افك ايش خواهكد يافكت .روی
سطوح سیمانكاری زبر می ان مصرف تا حدود  %21اف ايش میابد .
پس از تغییر رنگ اليه اول اجرا شده که نشان از خشک شدن آن مي باشد به آهستگي سطح را مرنوب کرده و الملیات آبدهي را پس از گیرش
اليه اجرا شده بر روی سطح برای يک الي دو بار با فارله زماني مناس انجام دهید .اليه دوم را پس از گذشت  6الي  52ساالت (با توجه به دمای
محیط و انمینان از چسبندگي کام و سیت شدن اليه اول و نی مرنوب نمودن سطح) ميتوان روی آن االمال نمود به نوريكه در زمان االمال
اليه دوم ،هیچگونه تیريبي در سطح اليه اول رورت نپذيرد .به مانند الملیات آبدهي حداب در 2يا  2مرحله مي بايست پس از گیرش کام اليه
دوم رورت پذيرفته و در رورت نیاز به االمال اليههای بیشتر ضوابط آبدهي کامالً رالايت گردد.

.  درجه رورت پذيرد تا از يخ زدگي در زمان گیرش جلوگیری گردد2 بايد توجه داشت که اجرای اين مالت در دمای باالی
.  آن را اجرا نمودSlurry HS در مكانهايي که نیاز به اليههای محاف تي و رنگ وجود دارد ميبايست پس از يک هفته از اجرای
.  روز رورت پذيرد0  ساالت و تا ظرف حداب6 الم آبدهي با توجه به شرايط مكاني و محیطي ميبايست پس از گذشت حدود

ظاهر شدن خاریت نفوذ ناپذيری و ری لي شدن بر روی سطح اليه ها در مدت آب دهي و الم آوری نشان از اجرای رحیح محصول و احراز
.کام خاریت آببندی در سازه مورد ن ر ميباشد
:نگهداری
 سكال آن را نگهكداری0  در شرايط معمول ميتوان در حكدود. را ميبايست در محیط خشک و دور از رنوبت در انبار نگهداری نمودSlurry HS
.نمود
Technical data:
Material
Color
Cement
Apparent density
Mix liquid
Mix liquid requirement
Using up time
Adhesive tensile strength
Water vapor diffusion

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

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

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

Days

Pressure ( N/mm2 )

Bending tensile strength ( N/mm2 )

2 Days

14,0 N/mm2

4,0 N/mm2

7 Days

26,0 N/mm2

5,9 N/mm2

28 Days

26,0 N/mm2

7,3 N/mm2

90 Days

40,5 N/mm2

8,2 N/mm2

