
)گر کریستالی بتنذوفن( آب یند سطحی مالت 
LIMIX Crystal 164

LIMIXتوصیف Crystal این محصول روي . استو مواد شیمیایی خاص معدنی، دانه هاي سیمانشاملیک مالت پودري164
بوجود ايالیهمتبلور شدن مویرگی نتیجه و درمیشودنفوذ کرده و جزئی از ساختار آن آنبه بافت سطحی بتن اجرا وسطح 

.میکندبند آورده که سطح را آب 

LIMIXسطوح قابل اجرا  Crystal مناسب جهت سطوح بتنی بوده و در سدها، تونل ها، پل ها، کانال ها، مخازن و لوله هاي آب و 164
.بتنی کاربرد داردفاضالب 

LIMIXمزایا Crystal ضد کاربرد آن جهت .قابل استفاده استمخازن آب آب بندي منابع وجهتلذاغیر سمی بوده 164
و توانایی تحمل فشار آب مثبت و میشودترك خوردگی وباعث جلوگیري مشکالتی از قبیل رشد قارچیننمودن سطوح بتآب

.افزایش میدهدمنفی را 

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

.شودعاري ی گیر سطح از هر گونه مواد سست و زائد نقبل از اجراي آ- 1روش مصرف
.باشد) نم دار(سطح زیر کار مرطوب - 2
.روز از زمان بتن ریزي گذشته باشد3هاي جدید حداقل ن جهت اجرا روي بت- 3
.یدبدست آروانيدقیقه مخلوط کرده بنحوي که یک مایع خمیر5ابتدا پودر را با آب توسط همزن بمدت - 4

:یا اسپريقلم موتوسط اجرا روش اجرا
LIMIXالیه از 2در این روش  Crystal .را به شرح ذیل روي سطح اعمال نمائید164

اجرا نماییدروي سطح کار میلیمتر 5/1الی2/1به ضخامت اول را الیه.
 به الیه اول اجرا نماییداالیه را مشدومین ابتدا سطح را مرطوب نموده سپس الیه اولپس از خشک شدن.

:بصورت پودراجراء 
توصیه میگردد بدین صورت که ابتدا بایستی سطح زیر کار کامال خیس شود سپس ) تخت ( این روش فقط در سطوح افقی 
.زیر کار را جذب  وخشک  میکنددر این روش پودر رطوبت. پودر روي سطح پاشیده میشود

LIMIXرا شده توسطجسطوح ا Crystal .نماییدمرطوبمرحله 2روز در 1را به مدت 164
:نکته مهم 

LIMIXماده شده با  آمایع خمیري  Crystal .استفاده شوددقیقه پس از ترکیب 30حداکثر 164

.قابل تحویل است کیلوگرم20و 10و 5در ظروف با وزن خالصبسته بندي



:164CrystalLIMIXهاي کاربرد
بالکنتراس و،نسوراسآچاله هاي ،هاي پرورش ماهیاستخر،تونلها،، استخرهاو فاضالبمنابع و مخازن آب
دیوارهاي حائل بتنی
نیسازه هاي بتقطعات و
سازه هاي تصفیه آب
 بهداشتی هاي سرویس
هاناچاه هاي زیر زمینی پی ساختم

:164CrystalLIMIXمیزان مصرف
براي هر الیه ( کیلوگرم در هر متر مربع 1گرم تا 750روش قلم مو بین به(
هر الیه براي (کیلوگرم در هر متر مربع 2/1تا1روش اسپري به(
 هر الیهبراي (کیلو گرم در هر متر مربع 7/1تا5/1به روش پودري(

CO.COM-WWW.LIMIX

:164CrystalLIMIXي و مزایاخواص
 آشامیدنی قابل استفاده استدر آب بندي منابع ومخازن آب لذاغیر سمی بوده.
 در سطح بتنترك خوردگی شده و جلوگیري از رشد قارچ
 تحمل فشار آب مثبت و منفیسازه در توانایی افزایش
باز سازي سازه هاي بتنی قدیمی بجاي تخریب وساخت مجدد آنصرفه اقتصادي جهت تعمیر و
 میگرددآرماتورها در بتن کاهش خوردگی ونگزدگی که مانع زجلوگیري از نفوذ رطوبت در بتن.
اجراي سریع وآسان
دوام وعمر سازه هاي بتنیافزایش
زیر زمینیوآبهاي شور،افزایش مقاومت بتن در مقابل عوامل شیمیایی
سطح یا پشت کار روي (منفی در جهت مثبت وقابل استفاده(
نی که در معرض رطوبت هستندقابل استفاده روي سطوح بت.


