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 SP-Plugin آنی گیر 

 مالت آنی گیر و مسذود کننذه

 : شرح محصول
SP-Plugin  ًَعی هالت آتثثٌد کٌٌدُ تک جسئی هی تاضد کِ تر پایِ سیواى

طراحی گطتِ است . ایي هحصَل کِ پس از اختالط تا آب تِ ضکل خویر در 

زهاًی در تازُ  ،هی آید ، راُ خرٍج آب را در هحل ّایی کِ ًطت پرفطار دارًد 

تَاى ترای آتثٌدی توام  ثاًیِ هسدٍد هی سازد. از آًی گیر هی 30تا  20

 سطَح افقی ٍ عوَدی استفادُ ًوَد.

 

 خواص و اثرات :
  ( 30تا  20آتثٌدی در حداقل تازُ زهاًی ) ِثاًی 

 گیرش سریع 

 فاقد اًقثاض ٍ ترک خَردگی پس از اجرا 

 دارای تاییدیِ تواس تا آب ضرب 

 تتي ، سٌگ ٍ آجرچسثٌدگی عالی ت ِ 

 تْرُ ترداری سریع از سازُ پس از استفادُ از ایي هحصَل 

 اجرای آساى 

 حفظ کیفیت تراتر تا عور سازُ هَرد کارترد 

 هحافظت از تتي ٍ آرهاتَر در تراتر عَاهل خَرًدُ هَجَد در آب 

 اجرای آساى در سطَح عوَدی ٍ افقی 

 

 موارد کاربرد :

 اختِ تًَل ّا ٍ لَلِ ّای تتٌیپر ًوَدى درزّا ، قطعات پیص س 

   فطار قوَی ًظیور س سود ، تًَول ، ه وازى آب ،      آتثٌدی هقاطع ٍ ًطت ّای

هٌَْل ، ٍلَپیت ، الیٌیٌوگ ، سیسوتن ّوای فا والب ، فًَداسویَى ،      

 هجراّای دسترسی زیرزهیٌی، است ر ، چالِ آساًسَر ٍ ...

 تثٌدتعویرات ًقطِ ای ٍصلِ ّای تتٌی قثل از اجرای سیستن ّای آ 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدر حالت فیسیکی

 خاکستری رًگ

gr/cmٍزى ه صَظ 
3 00/0 ±  99/1 

 ًدارد یَى کلر

PH 1 ±  11 

 

 

 مقذار مصرف :
ٍ ًیس اتعاد  تا تَجِ تِ ٍزى ه صَظ هادُ SP-Pluginهیساى هصرف تْیٌِ 

 هقطع در حال ًطت هحاسثِ هی گردد.

 

 روش مصرف :
 هیلیوتر ترای ایجاد تکیِ  10 لاضیِ هحل ترهین تا عوق حداقترداضتي ح

 گاُ هٌاسة

  ًَِهصالح سست ، گرد ٍ غثار ، رٍغي ٍ هَاد زائدپاکسازی سطح از ّرگ 

  تَسط هیلِ ٍ یا تا  آضاهیدًیآب حجن  1حجن پَدر آًی گیر ٍ  3اختالط

 استفادُ از دست )تا دستکص( تا حصَل هالتی تا غلظت تاال

  ًگِ داضتي هالت حاصل تا دست رٍی هقطع در حال ًطت طی هدت زهاى

 ثاًیِ 30تا  20

 تراضیدى هازاد هَاد از رٍی هقطع ٍ یکٌَاخت ًوَدى سطح 

 

تْتر است تا استفادُ از یک  ًکتِ س در صَرت ٍجَد فطار ضدید در پطت سازُ

 لَلِ هقطع را زّکص کردُ ٍ سپس هحصَل آًی گیر را اجرا ًوایید.

 

ٍ پاییي تر اجرا ًکٌید . در صَرت اجثار تِ  C° 1 تِ س آًی گیر را در دهایًک

ٍ تِ هٌظَر دستیاتی سریع تِ هقاٍهت اٍلیِ ، از آب گرم  C 1° اجرا در دهای

 ( استفادُ ًوایید.C° 20)تا حداکثر 

 استانذارد :
 سدارد هطاتقت زیر استاًدارد تا هحصَل ایي

 ASTM C928 

 شرایط نگهذاری:
 درجِ ساًتیگراد  30تا  10دٍر از تاتص ًَر خَرضید ٍ در دهای تِ 

 مذت نگهذاری :
 تٌدی اٍلیِ یک سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگرهی  20 کیسِ

 نکات ایمنی :

گوردد.   استفادُ از عیٌک، دستکص ٍ لثاس کار در زهاى اجرا تَصیِ هوی 
ضستطوَ  تا آب فوراٍاى   تالفاصلٍِ یا دّاى ،  ، چطن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پسضک هراجعِ ضَد در صَرت لسٍم ٍ دادُ

 
            

 


