
ندارد

مــات تعمیــری دو جزیــی )S  CR-03( نوعــی پــودر 

ــت  ــری اس ــیامنی و پلیم ــه س ــا پای ــرف ب ــاده م آم

کــه پــس از افــزودن مقــدار آب الزم، خمیــر تعمیــری 

همرنــگ بــن بــه وجــود مــی آورد کــه عــاوه بــر 

ــر  ــاض، مقاومــت در براب ــاد، عــدم انقب چســبندگی زی

ســیکل های ذوب و یخبنــدان، دارای ســهولت اجــرا 

بــوده و بــرای ترمیــم انــواع قطعــات بتنــی، پــر کــردن 

ــان  ــای می ــازه ای، حفره ه ــر س ــای غی ــا و ترک ه درزه

بولــت و ترمیــم ســطح بن هــا و آب بنــد ســازی 

ــتفاده دارد. ــت اس ــطوح قابلی س

  EN 1504  اســتفاده از ایــن محصــول بــا اســتاندارد

دارد. مطابقــت 

- نفوذپذیری بسیار کم 

- عدم انقباض بدون نیاز به آماده سازی بسر 

- امکان اجرا در ضخامت زیاد 

- چسبندگی باال و ضایعات کم در زمان اجرا 

- سهولت اجرا به صورت ماله کشی و پاششی 

- عاری از یون کلر

- تسطیح و ترمیم سطوح کرمو و متخلخل 

ــف  ــم و مرمــت شکســتگی های مقاطــع مختل ــن ترمی - ب

بتنــی و یــا ســیامنی 

- تسطیح ناهمواری های ناشی از قالب بندی 

- پر کردن حفره های محل میان بولت ها 

- تعمیــرات مختلــف ســازه های دریایــی و مخــازن آب 

ــت آب  ــه جه ــا آب هســتند ب ــه در متــاس مســتقیم ب - ک

ــد ســازی بن
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ــت. وزن مالت تعمیری  دو جزیی ــاوت اس ــرف متف ــل م ــوع و مح ــاس ن ــر اس ب

مصالــح الزم بــا محاســبه حجــم مــات الزم و بــا در نظــر 

ــبه اســت. ــل محاس ــودر قاب ــن وزن مخصــوص پ گرف

ابتــدا ســطح مــورد نظــر را از هرگونــه آلودگــی، چربــی، 

ــاده  ــرده و آم ــاک ک ــح سســت پ ــگ و مصال روغــن، رن

اجــرا مناییــد. 

در مــات تعمیــری دو جزئــی)  SCR-03( دو جــزء 

ــا  ــل ب ــور کام ــده و بط ــخص ش ــبت های مش ــه نس را ب

اســتفاده از میکــر بــا هــم مخلــوط کنیــد و بــا توجــه 

ــرا  ــه اج ــتفاده از مال ــا اس ــر ب ــورد نظ ــت م ــه ضخام ب

ــد. منایی

ــر  ــورد نظ ــدی م ــته بن ــا بس ــرم )ی ــه های 25 کیلوگ  کیس

ــریان( مش

 12ماه در بسته بندی اولیه

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بــرای محیــط 

زیســت و بهداشــت نــدارد.

در صــورت متــاس بــا چشــم و یــا بــا پوســت بــا آب 

رسد شست و شــو شــود.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــکات ایمن ــه ن جهــت اطــاع از کلی

اســتفاده از محصــول بــه برگــه ی اطاعــات ایمنــی 

)MSDS( مراجعــه شــود.
خاکسری

توصیــه مــی شــود انبــار داری در 

ــانتی  ــه س ــا 45 درج ــای 5 ت دم

ــور  ــش ن ــه دور از تاب ــراد و ب گ

ــد. ــید باش خورش

پودری
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