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FG 903  

 بازدارنده خوردگي سطوح بتوني با روش الكتروليز

FG 903  مي شود.  اجرايك بازدارنده خوردگي امولسيوني است كه بر روي سطح بتنFG 903  به

با آهن تركيب مي شود و  FG 903داخل بتن نفوذ مي كند و جذب سطح ميلگرد فوالدي مي شود. 

 سرعت خوردگي را كاهش مي دهد.   وردگي،ضمن به تاخير انداختن زمان شروع خ
 

در روي براي سازه هاي واقع   عنوان محافظ خوردگي ميلگردهاي موجود در بتن مسلح،ه ب 

 ها( زمين )روسازه ها و زيرسازهزير  سازه هاي مدفون درو  زمين

والدي خورده ميلگرد هاي ف ترميمبراي   به هنگام تعمير و نگهداري سازه هاي بتني مسلح، 

 شده يا در معرض خطر خوردگي در نواحي كه خرابي در ظاهر بتن مشاهده نمي شود.

 FG 903 ، براي افزايش عمر بهره برداري بتن هاي نما بسيار مناسب است.  با توجه به ويژگيهايش 
 

 بافت ظاهري بتن را تغيير نمي دهد. 

 )اجازه تنفس را به بتن مي دهد(ابليت تبخير آب از سطح بتن ندارد تأثيري بر ق 

 عمر بهره برداري سازه هاي بتن مسلح را افزايش مي دهد. 

 .اجراي آن اقتصادي و آسان است 
 

 مايع شفاف :رنگ

 PH  : 1±11 مقدار

  mPaS 52 :ويسكوزيته

 كيلوگرمي 50 گالن هاي :بسته بندي

 كيلوگرم بر ليتر 11/1 :وزن مخصوص

 كيلوگرم بر مترمربع2/0تا  1/0 رف:مص میزان

  كيلوگرم بر مترمربع كمتر باشد. 1/0حداقل مقدار اعمال شونده نبايد از 

 نگهداري گردد. C12°تا  C2°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 . باز نشده و بسته بندي اوليه نگهداري مناسب در شرط به توليد،ماه پس از 11 مدت نگهداري:
 

 اجرا:دماي 

 باشد. C00°و حداكثر  C2° كارسطح  محيط و حداقل دماي

 سازي: زير

گريس ، پوسته شدگي و پوشش قديمي باشد. روش  آلودگي ، چربي ،  سطح زيرين بايد عاري از غبار ،

يج بر روي مناسب تميزكردن سطح استفاده از آبپاش هاي فشـار قوي )واتر جت( است. بهترين نتا

 سطوح خشك و با قابليت جذب باال بدست مي آيند.

ضوابط مربـوط به   بر روي آنها پوشش اجـرا مي شود،  كه بعـداً FG 903براي سطوح مرمت شده با 

 پوشش هاي مربوطه بايد با دقت در نظر گرفته شوند.
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 جرا:مراحل ا

مرحله  2تا  1بايد ستگي دارد. معموالً به قابليت جاذب بودن سطح ب FG 903تعداد دفعات اعمال  

 اجراشود. 

 وش اجرا:ر

FG 903  .يا اسپري هاي  ،كتغل ،قلم مو بوسيلهاين ماده  اجرايآماده مصرف است و نبايد رقيق شود

 دستي بايد تا آنجا ادامه يابد كه سطح كامالٌ اشباع شود.

با آب تميز و از مرتبه  1-5شده است پس از دو روز بايد  اجرابر روي آنها  FG 903سطوح بتني كه 

 باال به پايين شسته شوند. 

  ،نيازمند به اجراي پوشش ديگري باشدشده است  اجرابر روي آنها  FG 903حي كه چنانچه سط

 : مراحل زير بايد بكار بسته شوند

  اال به پايين خيس شود.بار با آّب تميز و از ب 1-5سطح بايد   ،FG 903 اجرايدو روز پس از  

 تا خشك شود. شده روز به حال خود رها  7مدت ه سطح ب 

 ( كامالً شسته و به دقت آب كشيده شود.120تا  100آبپاش فشار قوي )فشار سطح با  

 تا خشك شود. هدروز به حال خود رها ش 1حداقل  

  چناچه مالت هاي تعميراتي پايه سيماني بر روي سطح مرمت شـده باFG 903  اجرا مي شوند

 عنوان اليه چسباننده استفاده شود.ه ب Top Armatec 110محصول بايد از 

  بر روي بتني كه باFG 903 توان از  تنها مي مرمت شده باشدEpoxy Cement 720  بعنوان

 كننده سطحي پايه سيماني استفاده كرد. عايق

 .از باران و انجماد محافظت گردد ساعت 1حدود پس از اجرا بايستي تا  خبندان:باران و يدر برابر محافظت 

 محدوديت ها :

  وزن سيمان باشد نبايد از 1اگر مقدار كلرايد در اطراف ميلگردها بيشتر از %FG 903 .استفاده شود 

  چنانچه يخبندان يا بارش باران در پيش باشد نبايدFG 903 .بر روي سطح اجرا شود 

 استفاده از روشهاي  و ترك خوردگي( بايد با انند قلوه كن شدنخرابي هاي قابل مشاهده بتن )م

 .مالت تعميراتـي( تعمير شوند اجرايو  مرمت ميلگردها  داشتن بتن معيوب،ي )شامل براتتعمير متداول 

  اجراي   شرايط سطح زيرين، بسته بـهFG 903 .ممكن است سطح را اندكي تيره تر سازد 

  با آب بشوييد.: وسايل كار را بالفاصله پس از خاتمه كار تمیزكاري
 

 محل اجرا بايد داراي تهويه خوبي باشد. از دستكش و عينك ايمني استفاده كنيد. پیشگیري هاي ايمني:

 نريزيد. مقادير اضافي را در آب و خاك مسائل زيست محیطي:

 غير سمي است. یت:ممسمو

 بي خطر  : حمل و نقل

تورات ايمني:دس  
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