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Highcrete 5 

 مالت سخت کننده سطح 

دستیابی به سطوح هموار  کفسازی و یبرااست که  بر پایه سیمان این محصول یک مالت آماده مصرف

 .مورد استفاده قرار می گیرد با مقاومت مکانیکی باال و سخت

 

 پارکینگ ها 

 تعمیرگاه ها و کارواش ها 

 محوطه های کارگاهی 

 سالن تولید کارخانجات انبارها و 

 

 مقاوم در برابر سایش 

 مقاوم در برابر ارتعاش و ضربه 

 نهایی بسیار باالاولیه و مقاومت  

 ، تنها نیاز به افزودن آب داردآسانی اختالط و سهولت کاربرد 

 

 خاکستری رنگ:

 پودر شكل ظاهري:

 کیلوگرمی 22کیسه های  بسته بندي:

 کیلوگرم پودر 11-12ب ، به ازای یک لیتر آ نسبت اختالط :

 در محل خشک ، دور از رطوبت و تابش شدید آفتاب نگهداری شود. شرايط نگهداري:

 باز نشده. و بسته بندی اولیه نگهداری مناسب در شرط به تولید،ماه پس از  9 مدت نگهداري:

 میلیمتر 5 دانه بندي:سايز ماکزيمم 

 میلیمتر 51 میلیمتر و حداکثر 15حداقل  :ه( هر الي در)اجرا مجاز ضخامت 
 

  :C02°دماي در  وزن مخصوص

 ظاهری() بر لیترکیلوگرم  7/1حدود                        

 )مالت تازه(     کیلوگرم بر لیتر  3/2حدود                        

  :C02° يروزه در دما 02 مقاومت

 وطه مطابق با جدول ذیل می باشد :مرب مقاومت های فشاری  
 

 مقاومت فشاری 

 M.Pa. 30حدوداً    ساعته 22

 M.Pa. 40حدوداً    روز 3

 M.Pa. 60حدوداً    روز 7

 M.Pa. 70بیشتر از    روز  22

 

 المگا پاسک 2  : مت کششی مقاو

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:

 مشخصات فيزيكي:
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 : ميزان مصرف

  سانتیمتر مترمربع به ضخامت یکودر برای هر کیلوگرم پ 21 حدود

  ح:آماده سازي سط

شیره سیمان یا ذرات سست باشد.  ، گریس،روغن هرگونه سالم و عاری از ،سطح بتنی می بایست تمیز

با سطح خشک باشد.  شده و اشباع که در مجاورت گروت قرار می گیرند می بایست کامالً سطوح جاذب

 .، گریس و پوسته شدگی باشندچربی   سطوح فلزی )فوالدی و آهنی( می بایست عاری از زنگ زدگی،

 Epoxy Dur 32مطلوب به سطح زیر ، استفاده از بهینه و منظور ایجاد پیوستگی و چسبندگی ه ب

 بعنوان الیه رابط الزامی است.

  ط:نحوه اختال

کیلوگرم پودر( را درون ظرف مناسبی با گنجایش  11-12مقدار آب الزم )حدود یک لیتر آب برای 

 با برقیهمزن  مخلوط را به وسیله یک .نمائیداضافه تدریج پودر را به  ، و در حال همزدنکافی ریخته 

دست  و بدون کلوخه یکنواخت ،ا به یک مالت عسلیت دور در دقیقه( هم بزنید 251 حدودکم ) دور

جداً  مواد دیگر )از قبیل سیمان، پودرسنگ و ...( هرگونهاز افزودن آب اضافی و  ،پس از اختالط. یابید

 خودداری نمائید.

  :اجراء نحوه

،  شمشهبالفاصله پس از اختالط ، مالت را بر روی سطح مورد نظر ریخته و به وسیله ابزار مناسب مانند 

ماله فلزی ، چوبی و یا تفلون ، مالت را به خوبی و بطور یکنواخت بر روی سطح پخش نمائید. برای 

ذشت چند دقیقه ، کمی آب بر روی سطح مالت دستیابی به سطح کامالً صیقلی ، میتوان بعد از گ

 .نمائید و صیقلی پرداخت سطح را کامالًاسپری کرده و مجدداً به وسیله ماله ، 

تازه  Epoxy Dur 32بعنوان الیه رابط می نمائید، باید تا زمانی که  Epoxy Dur 32از در صورتی که 

 است و به دست می چسبد ، مالت را بر روی آن اجرا نمائید.

های عمل آوری مورد  روش سایریا  Curing محصولرا با   ( )بدون پوشش سطوح نهایی ي:آورعمل 

 محافظت کنید.استفاده از چتایی خیس( )مانند تأیید 

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

 .جداشدن می باشدخشک شده بصورت مکانیکی قابل  مالت .بشویید
 

در صورت تماس با دست یا  در هنگام کار از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید. پيش بيني هاي ايمني:

 .با آب تمیز بشوئیدچشم 

 مقادیر اضافی را در آب یا خاك نریزید. مسائل زيست محيطي:

 غیر سمی است. : يتممسمو

 بی خطر حمل و نقل:

 کاربرد:

 دستورات ايمني:

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

 7ه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پيروز، ابتداي بلوار قيطري

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221   فکس:

 www.namikaran.com وب:


