
 

 

 ASOCRET–KS/HBخوردگی و پرایمر واسط چسبندگیمالت ترمیمی، پوشش ضد

 
 تعریف:

ASOCRET–KS/HB باشد.ختالط با آب آماده مصرف میست که پس از ار امالت نرم پایه سیمانی اصالح شده با پلیم 
 

 مصارف:

ASOCRET–KS/HB  پرایمر و الیه واسط  به عنوانحفاظت از خوردگی آرماتورها و همچنین در عملیات ترمیم بتن به منظور
 در تکامل باباشد که یک سیستم ترمیم کننده بتن می ی ازاین محصول جزئ. رودکار میه بندگی بر سطح بتن و مالت بچس

 شود.ه کار برده میب ASOCRET–BIS 5/40 محصول

 
 :خواص و مزایا

 سريحتی بر سطوح عمودي و باال اعمال آسان -
 بآمانع نفوذ  -
 صابونی شدنابر مقاوم در بر -
 یمقاوم در برابر نمک هاي یخ زدای -
 کم تحت بارهاي دینامیکی (SHRINKAGE)، با میزان جمع شدگی بدون ترك -
 میلیمتر 5/0حداکثر اندازه ذرات  -



 

 

 جدول خواص:

 سیمانی -خاکستري  رنگ
 سیمان پایه

 1  تعداد اجزاء
 3mcg/ 6/1 دانسیته بالک

 مقدار آب موردنیاز
 کیلوگرم پودر 25لیتر آب با  5/5-75/5 گیالیه ضدخورد

 کیلوگرم پودر 25لیتر آب با  7/6-75 پرایمر
 mm2kg/m 6/1/ میزان مصرف

 گراددرجه سانتی +20 دقیقه در دماي 40 – 60حدود  زمان کارپذیري

 قابلیت اعمال الیه دوم
 صورت خیس روي خیسه ب پرایمر به عنواندر صورت اعمال 

الیه  به عنوانل در صورت اعما
 ضدخوردگی

 ساعت 24صورت اعمال دستی: حداقل ه ب
 ساعت 72صورت اعمال مکانیکی: حداقل ه ب

 گراددرجه سانتی +35تا  +5 دماي اعمال

 مقاومت پیوندي
 در حدود

 2N/mm  5/1 

زدگی، باد، باران و نور مستقیم خورشید و ماه (به دور از یخ 12 انبارداري
 گراد)سانتی + درجه30ا + ت10بازه دمایی 

 کیلوگرمی 25پاکت  بنديبسته
 



 

 

 دستور العمل مصرف:

زدایی زنگ DIN EN ISO 12944-4 عریان باید مطابق استاندارد سطح آرماتورهاي ASOCRET–KS/HBپیش از اعمال 
سطوح  .و چربی باشدغبار  و د. سطح فلز باید عاري از هرگونه گرانجام شود ½SA 2تا درجه  بالستسازي به روش آماده شده و

مانند شوند (میچسبندگی ت سست یا عواملی که منجر به کاهش ذرا ابلیت تحمل بار بوده و شره سیمان،سیمانی باید محکم و با ق
سازي سطح توسط واترجت ، ساب آماده  شود. سطح باید کمی مرطوب شوند.، از سطح پاك ها)ناخالصی روغن، چربی، رنگ و سایر

 .برسد 2N/mm  5/1اومت پیوندي باید به حداقل میزانمق شود.میکراچ انجام یا اس
خلوطی کامالً مدقیقه انجام شده تا  3تا  2 دبراي مدت زمان حدو )rpm700-300توسط همزن مناسب (با دور  پودر و آب اختالط

، تنها میزانی از در هر مرحله اختالط شود.ه دقیقه مجدداً براي مدت کوتاهی همزد 5یکنواخت و فاقد کلوخه به دست آید . پس از 
 گردند.مواد که در زمان هاي قید شده در جدول مشخصات فنی قابل اعمال و مصرف می باشند ، مخلوط 

 
 الیه ضدخوردگی: -

ASOCRET–KS/HB پس از سخت اعمال می شود.  بر سطح فلز زنگ زدایی شده توسط برس در دو الیه یکنواخت
 ترمیمی با مالت هاي ترمیمی را می توان اعمال کرد.  الیه دوم، الیه نشد

 پرایمر:  -
ASOCRET–KS/HB  ًپوشش داده بر سطح آماده سازي شده توسط قلم موي زبر مناسب اعمال شده تا سطح کامال

) بر سطح تازه اعمال شده ASOCRET–BIS 5/40. الیه بعدي (خصوصاً مالت ترمیمی شده و منافذ را پر کند
وي خیس، اجرا گردد. در مواردي که در اعمال الیه بعدي وقفه ایجاد شود، باید سطح پرایمر کامالً سخت بصورت خیس ر

 شده و پس از گذشت زمان کافی، پروسه اعمال پرایمر تکرار شود. 
 

 :مهم نکات

یت کیف ، شرایط بتن باید توسط یک متخصص یا مهندس سازه ارزیابی شده پروسه نظارت و کنترلپیش از ترمیم بتن -
 باید به اطالع پیمانکار برسد.

 سطح ترمیم شده باید بطور مناسب پوشانده شده و در برابر باران محافظت شود.  -

 می باشد.  گراددرجه سانتی+ 30+ تا 5دماي اعمال بین  -

 باید از آب شیرین استفاده نمود.   ASOCRET–KS/HBجهت تهیه مالت  -

 شود.ود، زیرا باعث افت چسبندگی میتوان آب اضافه نمبه مالت سخت شده نمی -

 و یا با مالت تازه مخلوط نگردند.مواد سخت شده با آب رقیق نشده  -


