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Etapox Malta TX 

  الیاف با شده تقویت سیمان،-اپوکسی پایه بر  تعمیراتی مالت

این محصول یک مالت تعمیراتی سه جزئی با خاصیت تیکسوتروپیک است که بر پایه اپوکسی آب پایه 

 و سیمان بوده و حاوی الیاف پلیمری می باشد.

 

 ی و شمشه گیری، قابل اجرا با ماله، برای تسطیح و تعمیر سطوح بتنیمالت تعمیرات 

 محافظت سطوح بتنی در برابر اتمسفر خورنده و شیمیایی 

 کفپوشهای رزینی اجرایزیرسازی، تسطیح و اجرای ماهیچه، قبل از  

 

 مطلوبمقاومت شیمیایی  

 عالیمقاومت مکانیکی  

 چسبندگی بسیار عالی به سطوح نمدار 

 بلیت لیسه ای کردن با مقدار کم آبقا 

 سطح متراکم، آّب بند، و مقاوم در برابر ترک خوردگی 

 خشک شدن و بهره برداری سریع 

 ایجاد پیوند مکانیکی بسیار مقاوم با سطح زیرکار، در مقایسه با سایر مالتهای سیمانی 

 

 خاکستری :رنگ

  (A+B+C)کیلوگرمی  82واحدهای  بسته بندی:

  =1A:B:C:  1:  82 :سبت اختالط )وزنی(ن

 A :  Kg/lit30/1جزء     :)C02°) وزن مخصوص

 B : Kg/lit 32/1جزء          

 C : Kg/lit 8جزء          

 Kg/lit 8/8 :  مالت تازه         

 سانتیمتر یکبه ضخامت کیلوگرم در هر مترمربع  83-88حدود  میزان مصرف:

 دقیقه 03حدود  ل کارکرد:زمان قاب  مراحل خشک شدن:

 ساعت 80پس از  قابلیت تردد پیاده: 

 روز 8پس از  قابلیت تردد مکانیکی سبک: 

 روز 7 خشک شدن کامل: 

%، اما 0پس از کاهش رطوبت سطح به زیر  قابلیت پذیرش پوشش اپوکسی: 

 ساعت انجام شود. 80در هر حال اجرای پوشش اپوکسی حداقل باید پس از 

  ی:شرایط نگهدار

 نگهداری شود. C03°تا  C5°در دمای بین  از رطوبت محافظت شود. Cو جزء  از یخ زدن B و Aاجزاء 

 در بسته بندیهای اولیه و باز نشده. مناسب شرط نگهداریه ماه از تاریخ تولید، ب 18 مدت نگهداری:
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  :*خواص مکانیکی

 روز 82پس از  روز 0پس از  ساعت 80پس از  

 ~23 ~05 ~15 مقاومت فشاری

 ~11 ~9 ~5 مقاومت خمشی

 8-0 - - چسبندگی

 ~03333 - - مدول االستیسیته )استاتیک(

 %53و رطوبت نسبی  C80°و شرایط عمل آوری   N/mm2مقادیر بر حسب *

  محدودیتها:

است. برای اجرای الیه های  الیهدر هر میلیمتر 5میلیمتر و حداکثر  1 اجراضخامت حداقل  

 مراجعه کنید. همیلیمتر( و اجرای ماهیچه به توضیحات بخش مربوط 133ا حداکثر تر )ت ضخیم

 C03°و حداکثر  C5°و محیط در زمان اجرا: حداقل  دمای سطح 

 %23حداکثر رطوبت نسبی مجاز:  

 :طحآماده سازی س

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

 قلوه کن شدنحداقل مقاومت  .یک بستر محکم و مطمئن فراهم شود تا گردندسست و شکننده باید جدا 

 سطح زیر کار به خوبی زنجاب شود و آب اضافی در سطح نیز جمع آوری گردد.  باشد. N/mm2 5/1باید 

 میلیمتر(: 5برای تعمیرات و الیه های نازک )تا 

 853حداکثرهمزن برقی با دور کم )یک  به وسیلهرا در ظرفی با گنجایش کافی ریخته و  Bو  Aاجزاء ابتدا 

را ادامه  همزدنلیتر آب تمیز را به آن اضافه کرده و  5/0دور در دقیقه( کامالً مخلوط کنید. سپس مقدار 

)پودر(  Cند. سپس جزء شو موجود در آن به خوبی دیسپرسدهید تا مخلوط کامالً یکنواخت شده و الیاف 

 دست آید.ه ب یکنواخت و بدون کلوخهتدریج اضافه کرده و اختالط را ادامه دهید تا مالتی کامالً ه را ب

 میلیمتر( و اجرای ماهیچه: 022برای تعمیرات )تا ضخامت 

 mm5-0 کیلوگرم ماسه کوارتز دانه بندی شده  12(، +A+B+Cآب= Kg 5/01به مخلوط آماده شده )

 فه کرده و کامالً مخلوط کنید.اضا 

 برای شمشه گیری و کف سازی:

 mm0-8 کیلوگرم ماسه کوارتز دانه بندی شده  18(، +A+B+Cآب= Kg 5/01به مخلوط آماده شده )

 اضافه کرده و کامالً مخلوط کنید.  mm5/1-2/3 کیلوگرم ماسه کوارتز  18و  

 یا ماله فلزی انجام داد.  به وسیله کاردک، لیسه یا اجرای الیه های نازک را می توانتعمیرات  اجرا:

روش معمول اجرا کرد و سطح را با مقدار کمی آب و استفاده از ماله ه مالت شمشه گیری را می توان ب

یا  Cبا اندکی تغییر در مقدار جزء  توانرا می  مالتروانی  برقی با پره تفلون پرداخت و لیسه ای کرد.

 ا قوام مناسب بدست آید.ماسه کوارتز تنظیم کرد ت

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

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

 یمنی توصیه میگردد.  در هنگام کار با این محصول استفاده از عینک و دستکش ا های ایمنی: پیش بینی

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

 در حالت مایع آب را آلوده می کنند لذا آنها را در آب، خاک، یا فاضالب نریزید. Bو  Aاجزاء   مسائل زیست محیطی:

 غیر سمی است.  Cجزء   .مواد سمی درجه 0: تحت کالس  Bو  Aاجزاء   مسمومیت:

 بی خطر  حمل و نقل: 

 کاربرد:

 روشهای اجرا:

 دستورات ایمنی:

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

 7پالک  روز، ابتداي بلوار قيطريه،تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي
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