IPA Area Plug
واكنش دهنده سريع به منظور جلوگيري از نشتی آب
مشخصات :
 Area Plugيك پودر پايه سيماني فاقد كلرايد است كه پس از تماس با آب جاری از سطح  ،باا انداداد راارا و روزناه ساای ساطبي وجا
جلوگيری از نشتي و جاری شدن آب ي گردد. .

موارد مصرف :
آببندی سطوح دارای نشتي و جريان آرام آب انند بدنه تونلها  ،خازن بتني و سنگي  ،بدنه لوله ساای انتاااآ آب و فابا ب  ،كلياه ساازه ساای
زيرز يني انند ديوارسای رائل  ،چاله آساندورسا و . ...

مشخصات فنی :
cement

Basis

1,6

Apparent density

Approx. 2 kg per hollow space

Consumption

) 1-2 min. (depending on temperature

Workability time

8,5 N/mm2 , 28 days

Bending tensile strength

2 kg/l

Material consumption

76N/mm2

ASTM C-39

Compressive strength

3<Ph<12

Chemical resistance ASTM C267-77

Macro cell corrosion test

SCAT

Radiation resistance

DIN STANDARD

اين بصوآ دارای گواسينا ه  ISO 14001با شماره استع م  0101100661 TMSي باشند .

روش استفاده :
سطح را از وجود سر گونه آلودگي  ،چربي و  ...پاك كرده و قدمت سای سدت و ناپايدار را رذف كنيد .درون رارا و تركهاا ساطبي را باا بارس
تميز كرده و بل را با آب شدتشو نماييد .

 Area Plugرا به صور پودر خشك روی سطح دارای نشتي از باال به پايين اجرا نماييد  .و در صور بروز نشتي جدد در قدمتهايي از سطح ،
عمل فوق را دوباره در نااط دارای نشتي تکرار كرده و پس از گذشت  01دقياه در نهايت كل سطح آن را با

تر يمي بيط خيس

 Rapid Mortarتثبيت نماييد .
نکته )جهت جلوگيری و آببندی درزسا و سوراخها از

 Stop Mortarاستااده كنيد .

نکات ايمنی :
استااده از لباس ناس و لوازم بافظ انند دستکش  ،اسك و  ...الزا ي بوده  ،از كشيدن سيگار  ،خوردن و آشا يدن جداٌ خودداری فر اييد.
در صور تماس با پوست صور و چشم  ،سريعاً با آب شدتشو دسيد .

نگهداري :
در جای خشك و تا رداكثر  7اه قابل نگهداری ي باشد .

