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Accelerator 4A 

 ماده آب بند زودگير

Accelerator 4A  یک مایع واترپروف کننده آماده مصرف است که در ترکیب با خمیر سیمان ، باعث

تسریع و تشدید گیرش سیمان به صورت آنی می شود و میتوان از آن در آب بندی های مقطعی و 

 جلوگیری از نشتی های شدید آب استفاده کرد.
 

Accelerator 4A به  کننده نهاییاجرای مالت آب بند در واترپروف کردن اولیه سطوح خیس، قبل از

 سازه های بتنی نیز استفاده کرد. در صخره ها و موقت رود.از این ماده می توان در بولت گذاری کار می
 

 مایع قلیایی ویسكوزنوع: 

 (شفافبی رنگ )مایع غلیظ  رنگ:

 لیتر کیلوگرم بر 55/1 ±05/0  زن مخصوص:و

 PH : 1 ± 11مقدار 

 کیلوگرمی  150بشكه های کیلوگرمی و  15گالن های بسته بندي: 

 نگهداری گردد. C55°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقیم آفتاب ، در دمای بین  شرايط نگهداري:

 باز نشده و بسته بندی اولیه درنگهداری مناسب  شرط به تولید،ماه پس از  11 مدت نگهداري:
 

 نحوه اختالط :

ابتدا بایستی سیمان و آب را مخلوط نمائید تا یک خمیر سیمان همگن به دست آید. سپس 

Accelerator 4A  را به خمیر سیمان اضافه نموده و سریعاً آن را هم بزنید و بالفاصله در محل مورد

ثانیه می باشد، لذا این زمان را در اختالط و اجرا لحاظ  50-10زمان گیرش حدوداً  نظر اجرا نمائید.

 .نمائید

 ميزان مصرف:

تا  ترکیب گردد سیمان قسمت وزنی 4تا  5/1یک قسمت وزنی آب با حدوداً  بایستی به طور معمول ،

درصد وزن  5-8بسته به قوام خمیر ، در حدود یک خمیر سیمان همگن، با قوام نرمال به دست آید. 

 اضافه نموده و پس از اختالط ، بالفاصله مصرف نمائید.به آن  Accelerator 4A ، سیمان

 نحوه اجرا: 

در شرایطی که محل مورد نظر، نشت آب دارد و آب نسبتاً با فشار خارج می شود، قبل از اجرا ، بایستی 

)با نسبت فوق( ساخته و به نحوی  سیمانآب و  ی ازمخلوطمواد زائد وذرات سست جدا شوند. سپس 

محل نشتی اجرا نمائید که نشت آب در یک محل معین، متمرکز گردد. سپس یک لوله پالستیكی در 

. سپس به وسیله یک اجازه عبور آب از لوله پالستیكی داده شود بطوریكهدر محل نشت قرار دهید 

ود را کننده ، یک الیه بر روی سطح و اطراف لوله پالستیكی ، اجرا نمائید و بگذارید تا خمالت آب بند

پر  Accelerator 4Aبگیرد. سپس لوله پالستیكی را برداشته و سوراخ را با مخلوط خمیر سیمان و 

 کنید. پوشش نهایی را با استفاده از یک مالت آب بند کننده ، اجرا نمائید.

و یا ترکیبی از مالت )ماسه و سیمان( به  Top Seal 107توانید از  برای مالت آب بند کننده ، می

 استفاده نمائید. Bond LAو  Mortar Proof Liteهمراه 
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 سطح کار تمیز و ذرات سست برداشته شوند -1

 نشتی آب در یک محل معین متمرکز شود -1

 م گرددانجا Accelerator 4Aخمیر سیمان همراه با  به وسیلهآب بندی ابتدایی  -5

 لوله پالستیكی در خمیر موجود جایگذاری شود -4

 گردد تنظیم عبور آب از لوله پالستیكی -5

 الیه اول مالت آب بندکننده را اجرا نموده و تا گیرش آن صبر نمائید -1

 پر نمائید Accelerator 4Aخمیر سیمان همراه با  به وسیلهو محل آن را  کردهلوله پالستیكی را خارج  -7

 آب بند کننده را اجرا نمائید. الیه نهایی مالت -8
 

 نكات مهم: 

  وسیمان مصرفی Accelerator 4A  د.نباالی صفر درجه سانتیگراد نگهداری شده باش دمایدر باید 

 همچنین سیمان مصرفی باید تازه باشد.

 باالیآن و دمای  بوده عاری از مواد مضر برای سیمان و آب مصرفی باید تمیز °C5  .باشد 

 گردندو سطوح تیز و خشن باید مسطح  برداشته شوندسست باید  ءازجتمام ا . 

  به مالت همراه باAccelerator 4A ،که در حال گیرش است، هرگز آب اضافه نكنید. پس از گیرش 

 مالت موجود کارایی الزم را ندارد و قابل استفاده مجدد نبوده و باید دور ریخته شود.
 

در تمام مدت کار کردن با این مواد، از دستكش الستیكی و عینک استفاده شود. حتماً  ي ايمني:پيش بيني ها

و به  یدبشوی از کرم روی پوست استفاده شود. اگر به طور تصادفی ماده به چشم پاشیده شد فوراً آن را با آب
 .پزشک مراجعه نمائید

 یزید.اضافی را در آب و یا خاك نرمقادیر  مسائل زيست محيطي:

 غیر سمی است يت:ممسمو
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