IPA Unimortar
گروت و مالت ترميمي سيليکاتي آببند
مشخصات:
 Unimortarيك مالت پايه سيماني آببند حاوی نانو سيليکاتهای مقاوم و باربر فاقد كلرايد جهت مرمت كليه سطوح بتني و سيماني با سررتت
گيرش باال ،شکل پذيری آسان و چسبندگي باال بر اساس استاندارد  DIN 18557مي باشد.

موارد استفاده:
مرمت و لکه گيری سطوح بتني كليه سازه های آبي ،مخازن آب شرب ،حوض چه های ته نشريني  ،ايسرتهاههای پمژرا  ،اسرتخر پررورش آب،يران ،
استخرها و مخازن ذخيره آب و ...و ني ،ماهيچه كشي ،زير سازی و تسطيح سطوح با خاصيت اتمال اليه هرای رنهري و منردني بردون محردوديت
ضخامت اجرا در يك مرحله  .از اين محصول به تنوان گروت پركننده باربر زير صفحات فل،ی ني ،ميتوان استفاده نمود .

مشخصات فني:
Cement Silicate

Basis

Concrete gray

Color

approx 1.59 kg/dm3

Apparent density

approx 0.12 l/kg

Mix liquid demand

) approx 30min ( depending on temperature

Working time

ASTM C - 109 , 28 days = 495 Kg/cm²

Compressive strength

ASTM C - 190

Tensile strength

ASTM C 78

Flexural strength

ASTM C 157

Length change

AASHTO T 259 – T 260

Resistance of concrete to
chloride ion penetration

DIN Standard

Radiation Resistance

ميزان مصرف مواد در هر متر مربع به ضخامت یک ميليمتر معادل  2کيلوگرم ميباشد .

روش استفاده:
سطح را از وجود آلودگيها ،چربيها و مانند آن كه چسبندگي را كاهش مي دهند پرا

كنيرد .در صرورت وجرود زنري زدگري روی سرطوح فلر،ی و

ميلهردهای موجود در سطح از ماده  IPA TOP KSجهت جلوگيری از ادامه خوردگي استفاده كنيد.
سطح مورد نظر را با آب شست و شو داده و سژس  Unimortarرا با آب تمي ،مخلوط كرده و آن را خوب هم ب،نيد ترا حبراب هرای موجرود در
مالت از بين بروند و مالت يکژارچه و سفتي حاصل گردد .برای احجام زياد و تميق مي توانيد از قالب بندی برای اتمال آن اسرتفاده كنيرد .ترا 42
ساتت پس از اتمال از يخ زدن و تماس مستقيم آب باران ،نور خورشيد و  ...با آن جلوگيری نماييد.
جهت حصول نتيجه مطلوب حداكثر ضخامت اجرا در هر مرحله  3سانتي متر بوده و تا  24ساتت تمل آبدهي به منظور جلوگيری از تر

صورت

پذيرد.
دمای تملياتي حداقل  +5°Cميبايست باشد .

نكات ايمني:
استفاده از لباس مناسب و لوازم محافظ مانند دستکش ،ماسك و  ...ال،امي بوده ،از كشيدن سيهار ،خوردن و آشاميدن جداٌ خودداری فرماييد.
در صورت تماس با پوست صورت و چشم ،سريناً با آب شستشو دهيد.

نگهداري:
در جای خشك و تا حداكثر  6ماه قابل نههداری ميباشد.

