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 افزودني آب بند كننده مالت، مخصوص اندودهاي سيماني

میدهد تشکیل  بندپیوند آب یک در تركیب با سیمان،  آب بند آماده مصرفي است كه پودراین محصول 

 مي باشد. BS 6920این محصول مطابق با  براي آب بند كردن مالتهاي سیماني بکار مي رود. كه
 

 آب و استخرها منابع ، مخازن 

 ساختمانجانبي نماي سیمانکاري و  مالت بنایي جهت دیوار 

 مالت بنایي جهت كف و سرویسهاي بهداشتي  

 كلیه اندودهاي سیماني به منظور جلوگیري از نفوذ رطوبت 

 

  فاقد كلراید 

 افزایش نفوذ ناپذیري مالت 

 ب اضافيبهبود كارایي مالت بدون نیاز به مصرف آ 

 پر كردن منافذ موجود در مالت ناشي از كمبود فیلر ریزدانه 

 مالت هاي سیماني  بند شدنبهبود آب  
 

 (بندیدرو فوبیک )آب اپودر ه :نوع 

 سفید  : رنگ

 كیلوگرم بر لیتر 9/0 ±1/0 ص:وزن مخصو

 كیلوگرمي 1هاي  كیسهبندي:  بسته

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

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

 )به ازاي هر پاكت سیمان، یک بسته یک كیلویي مورتارپروف الیت(درصد وزن سیمان  2 صرف:ميزان م

این ماده را میتوان با آب مصرفي تركیب و بعد به مخلوط ماسه و سیمان اضافه كرد و یا  :طريقه اختالط

 گردد. مستقیماً با ماسه و سیمان ، به خوبي مخلوط كرده و سپس به آن آب اضافه

 : نکته مهم 

مورتارپروف الیت به تنهایي براي مصارف آب بندي كارایي ندارد و صرفاً باید در تركیب با مالت هاي 

 درصد وزن سیمان( استفاده گردد. 2سیماني )
 

  استفاده از دستکش ، ماسک و عینک ایمني در طول كاربري توصیه میگردد. پيش بيني هاي ايمني:

 مقادیر اضافي را در آب و خاك نریزید.  ائل زيست محيطي:مس

             غیر سمي است يت:ممسمو
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