 مالت ترمیمی و آببند کننده بتن ASOCRET–IM
تعریف :
 ASOCRET-IMمــات ترمیمــی آببنــد کننــده پایــه ســیمانی اســت کــه بــرای ترمیــم تــرک هــا  ،نقــاط کرمــو و خرابــی
هــای بتــن کــه قــرار اســت بــر روی آن  AQUAFIN-ICاعمــال شــود  ،بــه کار گرفتــه مــی شــود .از ایــن محصــول جهــت
ماهیچــه کشــی کنــج هــا  ،نقــاط اتصــال دیــواره بــه کــف و دیــواره هــای عمــودی بــه یکدیگــر نیــز اســتفاده مــی شــود.
مصارف :

ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی ()Shrinkage

پر کردن تخلخل ها و منافذ سطح بتن
پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تزریق
تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN-IC
ماهیچه کشی اتصاالت و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندی
پر کردن حفره بولت ها
پر کردن منافذ حاصل از قالب گیری
خواص و مزایا :
نفوذ ناپذیر در برابر آب
پایه معدنی
مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک آب
با قابلیت عبور بخار آب
اعمال آسان
دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی
قابل اعمال با ضخامت  3تا  12میلیمتر در یک الیه
قابل اعمال بر سطوح مرطوب
جدول خواص :
پایه

ماسه /سیمان غیرآلی

رنگ

خاکستری

دانسیته

1/4 Kg/dm3

میزان مصرف

ترکهای  Uشکل به ابعاد25×20 mmدر حدود 1/3 kg/m
ماهیچه کشی به ابعاد  ،38 × 38 mmدر حدود 1/3 kg/m

میزان آب مورد نیاز

 3/75 -4/25لیتر برای هر پاکت  25کیلوگرمی

زمان ماندگاری پس از اختالط

حدودا ً  30دقیقه در  +23درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %60

دمای اعمال/سطح

 +5تا  +30سانتیگراد

استحکام

پس از  28روز 20 N/mm

شرایط نگهداری

 12ماه در جای خشک و در بسته بندی اصلی دربسته

بسته بندی

پاکت  25کیلوگرمی
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بالفاصله پس از استفاده ،با آب

دستور العمل مصرف:
آماده سازی سطح:
 ASOCRET-IMبــر ســطح بتــن و یــا بتــن مســلح تمیــز  ،ســالم  ،متخلخــل و دارای منافــذ بــاز اســتفاده مــی شــود.
ســطوح صــاف و صیقلــی بایــد ســاییده و زبــر شــوند.
ســطوح کثیــف و آلــوده بایــد بــا روش مناســبی مثــل ســند بالســت  ،واترجــت  ،شــات بالســت یــا گریــت بالســت
آمــاده شــود.
سطح باید با آب به خوبی مرطوب شود ولی نباید بر روی سطح آب جمع گردد.
نشــتی فعــال آب بایــد توســط آنــی گیــر  FIX-10Sگرفتــه شــود .تــرک هــا بــا عــرض حداقــل  20میلیمتــر و عمــق
حداقــل  25میلیمتــر بــاز گردنــد .توصیــه مــی شــود قبــل از پرکــردن قســمت مــورد نظــر بــا ،ASOCRET-IMیــک
الیــه  AQUAFIN-ICبــر لبــه هــای تــرک اعمــال و درحالیکــه هنــوز مــات  AQUAFIN-ICتــر اســتASOCRET-IM ،
اعمــال گــردد .در مــورد ترکهــای دینامیــک ،ترمیــم بــا رزینهــای تزریقــی  AQIAFIN P1/P4انجــام گیــرد.
همچنیــن الزم اســت در محــل تقاطــع کــف  -دیــواره و دیــواره  -دیــواره ماهیچــه کشــی بــا ابعــاد  4x4ســانتیمتر
انجــام گیــرد .قبــل از ماهیچــه کشــی یــک الیــه  AQUAFIN-ICاعمــال شــده و ســپس ماهیچــه کشــی توســط مــات
 ، ASOCRET-IMدر حالــی کــه الیــه قبلــی هنــوز تــر اســت  ،اجــرا مــی شــود.
اختالط:
 3/75 -4/25لیتــر آب تمیــز را در ظــرف مناســبی ریختــه و در حالیکــه همــزن بــا دور  300 -700 rpmکار مــی
کنــد  ،آن قدرعمــل اختــاط را ادامــه مــی دهیــم کــه خمیــری یکنواخــت و بــدون کلوخــه و قابــل اعمــال توســط کاردک
و مالــه روی ســطح حاصــل شــود .فقــط مقــدار مناســبی از مــواد کــه طــی  30دقیقــه قابــل اســتفاده مــی باشــد  ،بایــد
مخلــوط گردنــد.
توصیه های مهم:
 سطح سالم و بی عیب اولین شرط برای دوام چسبندگی بین پوشش و سطح می باشد .بخشهای سست یاهر ذره خارجی که باعث کاهش چسبندگی بین سطح و پوشش شود باید به طور کامل زدوده شود .واتر
جت با فشار باالتر از  ، 400 barواتر جت با فشار بسیار باال تا  2000barو بالستینگ با مواد ساینده ،روش
های مناسبی برای این منظور می باشند .آخرین مرحله تمیز کردن به وسیله پاشش آب می باشد.
 واکنش بین  ASOCRET-IMو آهک آزاد بتن ممکن است منجر به شوره زدن شود .این مسئله مشکلیمحسوب نشده و با برس کشیدن برطرف می شود.
  ASOCRET-IMنمی تواند به عنوان افزودنی برای بتن مصرف شود و نباید با محصوالت مشابه مخلوط شود. مواد نباید بر سطح خشک اعمال شوند. سطح اعمال شده با  ASOCRET-IMباید در برابر شرایطی که منجر به از دست دادن سریع آب مالتمی شوند ،محافظت گردد.
 پس از گذشت زمان یک الی دو ساعت می توان  AQUAFIN-ICرا بر روی  ASOCRET-IMاعمال نمود  .درصورتی که زمان بیشتری سپری شود  ،بهتر است قبل از اعمال  AQUAFIN-ICابتدا سطح زبر و ساییده
شود.
 تغییر رنگی که در سطح به وجود می آید  ،نتیجه تغییر میزان رطوبت بتن است.نظافت و نگهداری تجهیزات :
تجهیزات را باید با آب تمیز نموده و مواد خشک شده با پاک کننده مناسب پاک شوند.
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