
 

 PG-12چسب بتن 
 

 تعریف: 
هاي ترمیمی برپایه کامپوزیت پلیمرهاي پایه آبی اصالح شده طراحی شده و به منظور ساخت مالت PG-12چسب بتن 

 گیرد.بند کننده قوي بر روي سطوح بتنی و سیمانی با اهداف مختلف مورد استفاده قرار میچسبنده و آب
 

 مصارف:
 ها، استخرها و ... مخازن بتنی آب، حوضچه هاي بتنی نظیربندي سازهآب -
 هاي انتقال آب و فاضالبلبندي کاناآب -
 هاي آب و فاضالبخانههاي مختلف تصفیهبندي بخشآب -
 ترمیم سطوح بتنی قدیمی -
 تراز نمودن سطح زیر سرامیک و کاشیزیرسازي و هم -
 هاي مختلف صنعتی و تزئینی ساختمانبایندر ساخت بتونه -
 ع مالت با استفاده از شن، ماسه، سیلیس، سیمان و خاك سنگتهیه انوا -
 هاي پوششی یا ترمیمی پایه سیمانیبه عنوان پرایمر براي تمام سیستم -

 
 خواص و مزایا:

 سازگاري بسیار باال با مصالح ساختمانی نظیر سیمان، پودر سنگ و سیلیس -
 هاي نمکی یخ زداها و محلولمقاومت باال در برابر نمک -
 مقاومت کششی و خمشی مالت افزایش -
 هاي فلزي)افزایش چسبندگی مالت به بتن تازه (بدون نیاز به توري یا مشبک -
 هاي یخبندانافزایش مقاومت بتن در برابر سیکل -
 مقاومت باال در برابر هوازدگی -
 بندي مناسب بتنآب -
 قیمت مقرون به صرفه -

 
 جدول خواص:

 

 سفید متمایل به شیري رنگ
 1 تعداد اجزا

 3g/cm 05/0 ± 05/1 دانسیته
 2N/mm 1بیش از  چسبندگی مالت تعمیراتی به سطح بتن

 دقیقه 30 – 60 مالت) Pot-lifeمدت زمان استفاده از مالت پس از تهیه (
 گراد+ درجه سانتی50+ تا 10 شرایط دماي محیط در حین اعمال

تقیم زدگی، باد، باران و نور مسماه (به دور از یخ 12 انبارداري
 گراد)سانتی + درجه30+ تا 10خورشید و بازه دمایی 

 کیلوگرم15و  8،  3، 1 بنديبسته



 

 دستورالعمل مصرف:
این محصول هم به صورت پرایمر و هم به صورت مالت قابل اجراست. در هر صورت سطح باید تمیز، عاري از گرد و غبار و 

هاي کرمو و نیز سست بتن به صورت کامل برطرف بل از اجرا بخشهایی نظیر روغن، رنگ و مواد سست باشد. قآلودگی
شود از شات گردند. در صورت صیقل بودن سطح بتن، ابتدا باید سطح مورد نظر توسط ابزار مناسب زبر گردد. توصیه می

 سازي و تمیزکردن سطوح وسیع استفاده گردد.بالست و یا واتربالست با فشار باال جهت آماده
 

(آب) مخلوط شده و کامال همزده شود تا مخلوط  3(چسب بتن) به  1با نسبت  PG-12عنوان پرایمر: کاربرد به  -
 مو یا رولر بر روي سطح اجرا شود.کامال همگن گردد. سپس با استفاده از ابزار موجود نظیر قلم

بت مشخص شده با نس PG-12کشی: براي ساخت این مالت ابتدا آب و کاربرد به عنوان مالت ترمیمی و نرمه -
در جدول، با یکدیگر ترکیب شوند تا یک محلول همگن به دست آید. سپس سیمان، خاك سنگ سیلیسی 

به صورت تدریجی به مخلوط خاك سنگ و  PG-12(آردي) با همدیگر مخلوط گردند. و نهایت مخلوط آب و 
یه قابل اجرا است. در صورت متر در هر المیلی 3سیمان اضافه شده و همزده شوند. مخلوط نهایی با ضخامت 

شود این مالت در چند الیه اجرا گردد. ترکیب ساخت این مالت به صورت زیر نیاز به ضخامت باالتر، توصیه می
 باشد:می

 مقدار نام ماده
 پیمانه PG-12 1چسب بتن 

 پیمانه 2تا  1 آب
 پیمانه 1 سیمان

 پیمانه 3تا  1 خاك سنگ سیلیسی (آردي)
 

 نکات مهم: 
 هاي مختلف سازگار است. بندياین محصول با انواع سیلیس، سیمان، خاك سنگ و ... با دانه -
متر) میلی 2بندي باالتر (بیش از متر، از سیلیس با دانهمیلی 3هاي باالتر از در صورت نیاز به حصول ضخامت -

 جود دارد.شدگی و ترك خوردن فیلم نهایی واستفاده گردد. در غیر این صورت احتمال جمع

زدگی و پس از اجرا تا زمان خشک شدن مالت، سطح از تابش مستقیم آفتاب، ریزش مستقیم باران، یخ -
 هاي مکانیکی محافظت گردد.تنش


