
مالت آب بندي
LIMIX Plaster 160

LIMIXتوصیف Plaster مالتی دو جزئی بر پایه پلیمرهاي امولسیونی، پودرهاي معدنی و سیمان است و جهت آب بندي 160
. استفاده میشود... استخرها، مخازن، سازه هاي بتنی و 

مناسب جهت سطوح بتنی ، بوده و در سدها، تونل ها، پل ها، کانال ها، مخازن و لوله هاي آب وLIMIX Plaster 160سطوح قابل اجرا 
.فاضالب بتنی کار برد دارد

پس از خشک شدن نهائی مقاوم به آب شده، انعطاف پذیري مناسب داشته و به شرایط مختلف آب LIMIX Plaster 160مزایا
.و هوائی، مقاوم و سازگار با محیط زیست است

LIMIX Plaster 160 انعطاف پذیر بوده و خاصیت خود را بین برودتCº20 - تا حرارتCº70 +حفظ مینماید.
LIMIX Plaster 160به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان آنرا با وسایلی نظیر قلم مو و ماله اعمال نمود.

.باشدCº5به دلیل وجود آب در ساختار این مالت  دماي اعمال آن می بایست باالتر از  شرایط اعمال
.در صورت امکان سطح را توسط هواي فشرده تمیز نمائید. غبار باشدسطح مورد نظر می بایست تمیز، عاري از گرد و 

.میلیمتر میباشد1ضخامت مناسب جهت استفاده بهینه حداقل 
.ساعت کل سطح اجرا شده را مرطوب نگهدارید تا مالت آب بند کامال سخت شود72به مدت 

مشخصات فنی

رنگ ظاهري
پودر خاکستري: Aجزء 
مایع شیري: Bجزء 

وزن مخصوص 
Kg / lit6/1پودر  : Aجزء 
Kg / lit02/1مایع  : Bجزء 

PH9±1مایع

ماه12در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

شرایط نگهداري
.درجه سانتیگراد نگهداري شود35تا 5در محیط خشک و خنک، بدور از تابش آفتاب و در دماي 

. از سرما و یخ زدن محصول جلوگیري نمائید

.براي مایع قابل تحویل است کیلوگرم4کیلوگرم براي پودر و 11در ظروف با وزن خالص بسته بندي



:آماده سازي 
 قبل از اجرا در صورت نیاز سطوح بتنی را با مالت مناسب یا باLIMIX Plaster .ترمیم نمائید160
در صورت نشت آب از سیمانهاي آنی گیر استفاده نمائید.
آلودگی و هرگونه سستی و ضعف عاري نمائید،قبل از اجرا سطح را از چربی.

:نحوه اجرا 
ابتدا کلیه سطوح تست چکش و پوکه گیري شود.
 به اندازه نیاز دو جزءA وBرا  مخلوط نموده و با قلم مو در نقاط پوك به عنوان پرایمر اعمال نمائید.
 جزءA وB یا همزن برقی با هم مخلوط نمائید و محل هاي آسیب )  با دستکش الستیکی(را  با رعایت نسبت به طور کامل توسط دست

.ستی بدست آیدسانتیمتري به تناوب پر نمائید تا سطح صاف و یکد1خورده را با ضخامت هاي 
 پس از همسطح شدن حفره ها یک الیه ازLIMIX Plasticoat 101را به عنوان پرایمر بر روي سطح توسط قلم مو اجرا نمائید.
 میلیمتر روي سطح اجرا نمائید5قبل از خشک شدن پرایمر مالت آب بند را توسط ماله به ضخامت حداکثر.
 ساعت بر روي سطح اعمال نمائید48الیه بعدي را مانند مرحله فوق پس از.
 روز سطح را کامال مرطوب نگهدارید4به مدت.
 روز قابل آبگیري و تست میباشد10مخزن بعد از.

:مقدار مصرف 
. کیلوگرم در متر مربع بسته به میزان ناصافی سطح نیاز میباشد6تا 4میلیمتر حدود 5تا 3براي هر الیه به ضخامت 

:نکات مهم 
سطوح اجرا شده در معرض تابش مستقیم آفتاب نباشد .
غلظت مالت را در صورت نیاز با مقدار کمی آب تنظیم نمائید.
 استفاده نمائید) توري مخصوص(جهت دستیابی به استحکام بیشتر بهتر است در الیه اول از مش.
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:ویژگیها 
چسبندگی بسیار زیاد به سطوح بتنی.
قابل اعمال بر روي سطوح بسیار صاف.
آب بندي کامل در مقابل آب و فاضالب
قابلیت نسب مستقیم سنگ و سرامیک بر روي آن.
چسبندگی بر روي انواع سطوح سنگ، دراي وال، آردواز، ایرانیت و سیمانی.
مقاومت عالی در برابر گرما.
ی، رنگهاي استخري و عایقهاي پلیمريقابلیت رنگ پذیري با انواع پوششهاي اپوکسی، پلی یورتان.
عدم نیاز به دیوار کشی و اجراي پوشش محافظ بر روي آن.
 توري مخصوص(قابلیت اجرا با مش.(


