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 SP-MULTIPACHپودر ساختماني چنذ منظوره

 )ترمیم کننذه سطوح سیماني(

 مالت تعمیری مسلح به الیاف و فاقذ انقباض

 : شرح محصول
پایِ سیواًی  هالت تؼویشی SP-Multipachپَدس ساختواًی چٌذ هٌظَسُ 

هَاد پلیوشی  تَسط داًِ تٌذی خاظ ٍ فالذ اًمثاض هی تاضذ وِ ،داسای الیاف

تِ هٌظَس تشهین سطَح تتٌی ٍ سیواًی  اص ایي هادُ دیذُ است.تمَیت گش

هی گشدد. پَدس ساختواًی چٌذ هٌظَسُ تا تشلشاسی پیًَذ وٍَاالًسی تا استفادُ 

 ، هماٍهت فطاسی ساصُ سا دس ًماط تشهین چٌذیي تشاتش هی وٌذ.سطح صیش واس 

 خواص و اثرات :

  تِ اًَاع سطَح تاال تسیاسچسثٌذگی 

 شاتش ًن ٍ سطَتتهماٍم دس ت 

 هىاًیىی تسیاس صیاد  داسای هماٍهت 

 لاتلیت اجشا تصَست پاضطی 

  ػذم ایجاد خَسدگی دس آسهاتَس ٍ هحافظت اص ساصُ تتٌی دس تشاتش ػَاهل

 هْاجن

 حصَل هماٍهت سشیغ 

 ّای رٍب ٍ یخثٌذاىهماٍم دس تشاتش سیىل 

 پزیشی تاال لاتلیت ضىل 

 سَْلت اجشاء 

 موارد کاربرد :
 ًوا  ضيٍ هتخلخل  ،تشن خَسدُ، ضىستِ تشهین سطَح تتٌیٍ  تسطیح 

 تشهین تتي پَضطی دس سطَح لائن ٍ تاالسشی 

 هصالح دوَساتیَ  اًَاع صیشساصی وف ٍ دیَاسّا پیص اص ًصة 

 ّا پش ًوَدى حفشُ هیاى تَلت 

 ِتٌذ دس دسصّای وف ٍ دیَاسآب  اجشای هاّیچ 

 ة تٌذیّای ًاضی اص خطا دس لالتسطیح ًاّوَاسی 

 

 

 مشخصات فیسیکي و شیمیایي

 پَدس حالت فیضیىی

 خاوستشی یا سفیذ سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 1/0 ±  55/1 

 ًذاسد یَى ولش

N/mmهذٍل االستیسیتِ 
2 156000 

 
 

 
 

 مقذار مصرف :
سطَح   همذاس دلیك هصشف ایي هحصَل تستِ تِ هیضاى تخلخل ٍ ًاّوَاسی

 5/2تا  3/1ذٍداً تشای پَضص ّش هتش هشتغ هَسد اجشا هحاسثِ هی گشدد. ح

 .هَسد ًیاص هی تاضذوتش هیلی 1تِ ضخاهت ویلَگشم 

 روش مصرف :
لیتش آب الصم  5تا  SP-MULTIPACH  ،5/4 ویلَگشهی 25 تِ اصاء ّش ویسِ

 جْت تشهین حاصل گشدد.است تا خویش هٌاسة 

ّای سست، چشتی ٍ گشد  تایست سطح صیش واس سا ػاسی اص ّشگًَِ الیِ اتتذا هی

ٍ تِ هذت ًْایتاً  وشدُسپس تِ آّستگی پَدس سا تا آب هخلَط  ٍ غثاس ًوَد ٍ

، پس اص وشددلیمِ تا استفادُ اص هیىسش یا دسیل تا سشػت ون هخلَط  3

ساخت خویش تِ سٍش فَق، سطح صیش واس سا هشطَب ًوَدُ ٍ تِ ٍسیلِ هالِ یا 

 .هی گشددواسدن ػولیات تشهین اًجام 

 .داضتساػت هشطَب ًگِ  44ّوچٌیي الصم است سطَح تشهین ضذُ سا تا 

 استانذارد :
 تیي الوللی صیش هطاتمت داسد6ایي هحصَل تا استاًذاسدّای 

  6 آصهایص جوغ ضذگی ًاضی اص خطه ضذىASTM C157-93 

  6 آصهایص ًفَرپزیشیDIN 1048,PART 5 

  6 آصهایص جزب آبBS 1881,PART 121 

 :شرایط نگهذاری
 ًَس خَسضیذ هستمین ٍ تاتص ، تاسًذگیسطَتتتِ دٍس اص ًن، 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی  25ویسِ 

 نکات ایمني :

گرشدد.   استفادُ اص ػیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
ضستطَ تا آب فشاٍاى تالفاصلِ ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضه هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 


