Stop Mortar
واكنش دهنده سريع با افزايش حجم باال به منظور جلوگيري از خروج آب از شكافها
: مشخصات
.  يك پودر پايه سيماني بدون كلرايد است كه پس از تماس با آب افزايش حجم مي دهدStop Mortar

: موارد مصرف
. ...  بدنه تونلها و،  مخازن بتني و سنگي،  مانند بدنه لوله هاي انتقال آب و فاضالب. آببندي شكافها و بازشدگيهاي داراي نشتي و جريان آب

: مشخصات فني
Basis

cement

Apparent density

1,6

Consumption

Approx. 2 kg per hollow space

Workability time

1-2 min. (depending on temperature )

Bending tensile strength

8,5 N/mm2 , 28 days

Material consumption

2 kg/l

ASTM C-39

Compressive strength

ASTM C267-77

Chemical resistance

AASHTO T259, T260

Resistance of concrete to chloride ion
penetration

ASTM C-234

Bond developed with reinforcing steel

AASHTO T161

Freeze/thaw durability

SCAT

Macro cell corrosion test

DIN STANDARD

Radiation resistance

.  مي باشند0101100221 TMS  با شماره استعالمISO 14001 اين محصول داراي گواهينامه

روش استفاده :
سطح را از وجود هر گونه آلودگي  ،چربي و  ...پاك كرده و قسمت هاي سست و ناپايدار را حذف كنيد .درون درزها و شكافها را با برس تميز كرده
و در صورت خشك بودن  ،محل را با آب خيس نماييد .
 Stop mortarرا در حجم كم با آب گرم مخلوط كرده تا شكل پذير گردد  .جهت جلوگيري و آببندي درزها و سووراخها  ،موالت آن را بصوورتي
كه به داخل سوراخ موجود وارد گردد  ،شكل دهيد  .پس از وارد كردن به مدت چند ثانيه با دست آن را نگه داريد تا ازدياد حجم داده و بوه جوداره
ها بچسبد .

نكات ايمني :
استفاده از لباس مناسب و لوازم محافظ مانند دستكش  ،ماسك و  ...الزامي بوده  ،از كشيدن سيگار  ،خوردن و آشاميدن جداٌ خودداري فرماييد.
در صورت تماس با پوست صورت و چشم  ،سريعاً با آب شستشو دهيد .

نگهداري :
در جاي خشك و تا حداكثر  6ماه قابل نگهداري مي باشد .

