
با گیرش سریعجزیی2مالت آب بند
LIMIX Plug Set 163

LIMIXتوصیف Plug Set است و رزین جزئی بر پایه پودرهاي معدنی و سیمان 2با گیرش سریع وآب بند مالت163
سازه هاي ،استخرها، مخازندیوارها، چشمه هاي آب نفوذي یا خروجی درو نشتی گیري سریعو جهت آب بندي

. میباشدو سنگهابتنی
مناسب جهت سطوح بتنی بوده و در سدها، تونل ها، پل ها، کانال ها، مخازن و لوله LIMIX Plug Set 163سطوح قابل اجرا 

.هاي آب و فاضالب بتنی کاربرد دارد

LIMIX Plug Setمزایا گیرش ، جرآبتن، سنگ و"خصوصاداراي خاصیت چسبندگی عالی به انواع مصالح 163
بدون ، دوام و حفظ کیفیت برابر با عمر سازه، ب اشامیدنیقابلیت کاربرد در تماس با آ، ائمیي دپایدار، سریع

.میباشدسهولت اجرا ، فاقد یون کلر و امکان بهره برداري سریع از سازه، انقباض وترك خوردگی

در صورت امکان سطح را توسط هواي فشرده تمیز . سطح مورد نظر می بایست تمیز، عاري از گرد و غبار باشدشرایط اعمال
.نمائید

.باشدCº5به دلیل وجود آب در ساختار این مالت  دماي اعمال آن می بایست باالتر از  

.شودعاري ی گیر سطح را از هر گونه مواد سست و زائد نقبل از اجراي آ-1روش مصرف
.باز نماییدVبصورت سنگ بتن یامحل نشت را در درز -2
ط نموده و به سرعت هم وقسمت پودر با هم مخل3ورزینقسمت 1مقدار کمی از مواد را به نسبت حجمی - 3

تا 15به مدت نراآداده و قرارماده شده را داخل شکاف مورد نظر آخمیر .یدآبزنید تا خمیري یکنواخت به دست 
.نتیجه مطلوب حاصل گرددرسیده وبه گیرایی اولیه ،نگهدارید تا نسبتا سفت شدهتحت فشار ثانیه20

تکه تکه یا (به صورت دوخت پر نمودن درز را از اطراف به سوي مرکز نشتستیبایمحل نشت براي آب بندي
رفع بعد از پر نمودن کامل درز وسانتی متر را اجرا نمائید 7تا 5و در هر مرحله حدود ) مرحله اي انجام شود 

.را با بتن یا سنگ همسطح نماییدنشت آن
قسمت هاي اجازه دهید تا ازوشوددرزهاي عمودي از باال به پایین و درزهاي افقی از یک طرف اجرا :توجه 

.وارد شودمحل هاي دوختهفشار کمتري به وب جریان داشته دیگر نشتی آ
نرا آسپس اطراف ونمودهدر قسمت هایی که فشار زیادي وجود دارد از یک لوله باریک جهت زه کشی استفاده 

.شودموضع باقی مانده به روش فوق اب بندي در پایان لوله را برداشته و. رفع نشتی نمایید
از کار چند ساعت فرصت دهید تا مواد در قسمت هاي اجرا شده کامال سخت شود % 90س از اجراي حدود پ

.را اجرا نماییدبعديسپس قسمت 
.از دستکش استفاده کنید"حتماکار با مواد هنگام: توجه

.قابل تحویل استرزینکیلوگرم5کیلوگرم پودر و 10کیلوگرم شامل15در ظروف با وزن خالصبسته بندي



:LIMIX Plug Set 163ھای کاربرد
 بآیھر گونھ نشتسریعقطع
سنگیمقاطع بتنی ودر ب آنشتمجاری ب بندی محل درزھا وآ
سانسورھای آچا لھ،منھول ھا، مدفونسازه ھای زیر زمینی و، مخازن، سدھا،تونل ھا: ھایی مانند ب بندی سازه آمحافظت و ،

ھاکاناللولھ ھا و، استخرھا

:نکات مهم 
 ثانیه مورد استفاده قرار میگیرد30مخلوط کنید که در مدت زمان کمتر از رزینهمیشه آن مقدار از پودر را با.
 میباشد) توسط  دستکش ( با استفاده از دست رزینبهترین روش اختالط پودر با.
 را به ان اضافه کنیدرزینبه منظور جلوگیري از شل شدن بیش از اندازه مخلوط ابتدا پودر را در ظرف ریخته وسپس.
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:LIMIX Plug Set 163ي و مزایاخواص
 جرآبتن، سنگ و"خصوصاعالی به انواع مصالح چسبندگی
گیرش سریع
دائمیيپایدار
 ب اشامیدنیتماس با آقابلیت کاربرد در
حفظ کیفیت برابر با عمر سازه
بدون انقباض وترك خوردگی
امکان بهره برداري سریع از سازه
 فاقد یون کلر
سهولت اجرا


