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Block Mortar LW 100 

  اندن بلوکهای سبک و متخلخلچسب ۀمالت پلیمری ویژ

و  گیردلوکهای سبک مورد استفاده قرار میچسباندن ب برایکه  ی استمالت آماده مصرفاین محصول، 

و مسلح شده با الیاف سلولزی  مختلف، پرکننده های معدنی افزودنیهای پلیمری ،سیمان ترکیبی از

نمودن آن کاهش وزن سازه و عایق ،توجه به این نکته که هدف اصلی استفاده از بلوکهای سبک. میباشد

، میلیمتر( اجرا میشود 3-5توجه به اینکه این چسب در ضخامت کم ) صوتی و حرارتی است و بااز نظر 

 .کمک شایانی می نماید برای دستیابی به این هدف، لذا
 

 برای اجرای دیوار  AACو  CLC نصب انواع بلوکهای سبک 

 پر کردن درز بین بلوکهای سبک 

 بلوکهای سبک ترمیم شکستگی 

 نصب انواع قطعات پیش ساخته سبک که جذب آب باالیی دارند 
 

  باال به بلوکهای سبک چسبندگی  

 قابلیت کارکرد بر روی جاذب ترین سطوح  

 غلظت قابل تنظیم 

 مقاومت مکانیکی باال  

 فاده و اجرای آسان )تنها نیاز به افزودن آب دارد(سهولت است 

 مقاومت در برابر سولفات  

 غیر سمی و خوردگی ناپذیر  

 مقاومت عالی در برابر انجماد  

 

 خاکستری رنگ:

 پودری شكل ظاهري :

 کیلوگرمی 02پاکت های  بسته بندي:

 بسته به روانی موردنظر(کیلوگرم پودر ) 3-5/4یک لیتر آب برای  نسبت اختالط :

 کیلوگرمی  02لیتر آب برای هر پاکت  5/6-5/4                   

  کیلوگرم پودر مورد نیاز است 5/1برای هر لیتر مالت تازه، حدود  ميزان مصرف :

 دقیقه پس از اختالط با توجه به دما 32-42  زمان اجرا:

 نگهداری گردد C35°تا  C5°دمای بین در محل خشک و دور از رطوبت ، در  شرايط نگهداري:

 از نشدهبدر بسته بندی اولیه و  مناسب ط نگهداریه پس از تولید به شرما 9 مدت نگهداري:
 

 کیلوگرم بر لیتر 9/1حدود                   :وزن مخصوص مالت تازه 

 کیلوگرم بر لیتر 6/1 حدود                      :وزن مخصوص خشک 

 N/mm²  5/0-5/1                :قاومت چسبندگی به بتن م

 N/mm²  0522 تقریباً                           :مدول االستيسيته 

m/mºK                            انبساط حرارتی:ضريب 
6-12×10 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

ی:فيزيكمشخصات   

:فنیمشخصات   
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 آماده سازي سطح:

برای  .گریس و یا ذرات سست باشد ،چربی ،غبار هرگونه گرد و تمیز و عاری از ،سطح باید محکم

کامالً  ،قبل از استفاده، سطح بلوک که با چسب در تماس است چسبندگی بهتر پیشنهاد می شود که

 ( شود .اشباع )زنجاب

 طريقه اختالط:

ی با مناسب کیلوگرمی( را درون ظرف 02ر کیسه لیتر آب به ازای ه 5/4-5/6حدود مقدار آب الزم )

یک  از میتوان برای همزدن .نمائیداضافه تدریج پودر را به  ،و در حال همزدنریخته  گنجایش کافی

 دقیقه هم بزنید 3مخلوط را به مدت . دور در دقیقه( استفاده نمود 052 حدودکم ) دور با برقیهمزن 

مدت  آماده کنید که تمامی آن در ای خمیر را به اندازه .بدون کلوخه بدست آید تا مخلوطی یکنواخت و

مواد دیگر )از قبیل سیمان،  هرگونهاز افزودن آب اضافی و  ،پس از اختالط .دقیقه مصرف شود 42-32

 .جداً خودداری نمائید پودرسنگ و ...(

 روش اجرا:

میلیمتر بر روی  3تا  0چسب آماده شده را به ضخامت  با استفاده از یک ماله یا کاردک دندانه دار

 ،بلوک سبک را روی چسب قرار داده و پس از تنظیم محل قرار گرفتن آن .مورد نظر پخش کنیدسطح 

را در حین  بلوک سبک ،برای چسبندگی بهتر. فشار دهید تا کامال به الیه زیرین بچسبد به خوبی

که  اعمال نمائید مساحتی رویچسب را باید در هر مرحله  .فشردن به آرامی در جای خود حرکت دهید

 بلوک گذاری نمود.دقیقه  02در مدت آن را حداکثر  بتوان

 : نكات مهم

  هرگز به مخلوط چسب در حال گیرش )در حال سفت شدن( آب اضافه نکنید. چسب در حال

 گیرش ، فاقد چسبندگی الزم بوده و غیر قابل استفاده می باشد.

 : ضخامت اجرا 

 حداقل ضخامت اجرا ، یک میلیمتر در هر الیه

 ج میلیمتر در هر الیهحداکثر ضخامت اجرا ، پن

 میلیمتر ، باید بصورت الیه ای اجرا گردد. 5در صورت لزوم، برای اجرا در ضخامت بیشتر از 

  درجه سانتیگراد می باشد. 35و حداکثر  5محدوده دما در زمان اجرا، حداقل 

شد با آب : وسایل کار را بالفاصله پس از خاتمه کار وقتی که هنوز مالت روی آن تازه میباتميزكاري

 .خشک شده بصورت مکانیکی قابل جداشدن می باشد مالت .بشویید

 در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستکش ایمنی توصیه میگردد.       هاي ايمنی: پيش بينی

 .بشویید لوده شده را به دقت با آب تمیزآمحل  محصول،یا پوست با این  در صورت آلوده شدن چشم و

 مقادیر اضافی را در آب یا خاک نریزید . مسائل زيست محيطی:

 غیر سمی است. يت :ممسمو

 بی خطر حمل و نقل :

 كاربرد:

 دستورات ايمنی:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران
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