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Top Seal 107 

 پلیمريمالت آب بندي 

، یک مالت آب بندی آماده مصرف است و ترکیبی از سیمان، افزودنیهای پلیمری  701تاپ سیل 

مختلف و پرکننده های معدنی می باشد که تنها با افزودن آب به آن ، مالتی با کیفیت و کارایی باال و 

 قابلیت آب بندی عالی به دست می آید.
 

 آب بندی سازه های نگهدارنده آب 

 ر ساختمان های جدیدآب بندی دیوارهای بیرونی زیر زمین د 

 آجر و و آهکی سیمانی های مالت ،قابل اجرا بر روی سطوح بتنی  

 .با نمک های یخ زدا آسیب دیده اندتعمیر و مرمت بتن هایی که در اثر تماس  

ای یخ زدا از جمله: دیواره های جدا کننده پلها، حفاظت از سازه های بتنی در برابر نمک ه 

 حائل و مخازن آبتکیه گاه های پل ها، تاج قوس در پل های قوسی،  دیوارهای 

 زیرزمین یدیواره ها و پوشش آب بند روی بالکنها الیه محافظ و ایجاد 

 دیوارهای جانبی ساختمانها 
 

 غیر سمی است 

  راحتی کاربرد و سادگی اختالطخاصیت آب بندی ،  

 چسبندگی فوق العاده به سطوح  

 .شود خوردگی میلگردهای فوالدی نمی باعث 

 .اجرا کردمی توان بوسیله اسپری )پاشیدن( آنرا  

 .ودـبا استفاده از مش های ویژه می تواند مسلح ش 

 بندان و نمک های یخ زدا ابر یخمقاومت عالی در بر 

 یـاب مالی قابل تنظیم برای اجرا به روش دوغـروان 

چنانچه بطور صحیح اجرا شود فاقد جمع شدگی و ترکهای ناشی از جمع شدگی در اثر  

 .خشک شدن می باشد
 

 رنگ خاکستریپودر  :شکل ظاهری

  کیلوگرمی 00کیسه های  بسته بندی:

  : C02°دمای وزن مخصوص در 

 نوع اجرا( کیلوگرم بر لیتر )بسته به 8/7-0حدود  وزن مخصوص مالت تازه :

  کیلوگرم بر لیتر 5/7 وزن مخصوص ظاهری : 

 مصرف: میزان

 .کیلوگرم پودر مورد نیاز است 5/7برای هر لیتر مالت تازه، حدود 

 )بستگی به ناهمواری سطح و نوع اجرا دارد(

 (ºC00 دقیقه )در دمای  00تا  00 زمان قابل كاركردن:

 نگهداری گردد. C05°تا  C5°در دمای بین  در محل خشک و دور از رطوبت ، شرايط نگهداری:

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

 
 

 تعريف:

د مصرف:موار  

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 (%50و رطوبت  C05°)در دمای مقاومتهای مکانیکي: 

 روز 02پس از  روز 3پس از  

 N/mm205-00  N/mm205-00  مقاومت فشاری :

 N/mm26 – 5  N/mm277-9  :مقاومت كششي)خمشي( 

 N/mm25/7  --- مقاومت چسبندگي به بتن :

 )سطح بتن سند بالست شده باشد( 
 

   ختالط:نسبت ا

 کیلوگرم پودر 8/0 ±0/0یک لیتر آب برای   :)مالت خمیری(برای اجرا به روش ماله کشی

 کیلوگرمی( 00تر آب برای هر پاکت لی 1-8)حدود                                                        

 میتوان مقدار آب را تا حد نیاز افزایش داد.برای اجرا به روش دوغابکاری و یا به روش پاشش )اسپری( 

 محدوديت ها : 

 .حداقل در دو الیه اجرا شود 

  زیرینحداقل دمای اجرا و دمای سطح °C5  حداکثر  و°C05 باشد. یم 

 برای آب بندی در برابر نفوذ آبنیاز مورد  701تاپ سیلاقل حد : 

 ( مترتا یک  ارتفاع آب: ) متر مربع در هرکیلوگرم  5/7                    

 ( متربیش از یک  ارتفاع آب:  ) متر مربع در هرکیلوگرم  0                    

 مکهای یخ زدا محافظت در برابر ن یبراکیلوگرم بر متر مربع:   0 حدود                    

 برای هر الیه استفاده نشود. متر مربع در هرکیلوگرم  0 هرگز بیش از 

  .مالت را تا آنجا که ممکن است بطور یکنواخت بر روی سطح پخش کنید 

 طح:آماده سازی س

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

سطح زیر کار به  .یک بستر محکم و مطمئن فراهم شود تا گردندمتهای سست و شکننده باید جدا قس

 .خوبی زنجاب شود و آب اضافی در سطح نیز جمع آوری گردد

 ه اختالط:نحو

 ،و در حال همزدنمقدار آب الزم )مطابق با نسبت اختالط ذکرشده( را درون ظرفی مناسب ریخته 

دور در  050 حدودکم ) دور با برقییک همزن  از میتوان برای همزدن .نمائید اضافهتدریج پودر را به 

بدون کلوخه بدست  تا مخلوطی یکنواخت و دقیقه هم بزنید 0مخلوط را به مدت . دقیقه( استفاده نمود

 ،پس از اختالط .دقیقه مصرف شود 00-00آماده کنید که تمامی آن در مدت  ای را به اندازه مالت .آید

  .جداً خودداری نمائید مواد دیگر )از قبیل سیمان، پودرسنگ و ...( هرگونهاز افزودن آب اضافی و 

 اجرا: نحوه

 ةاولین الی ی)حالت اشباع با سطح خشک( و در هنگام اجرا هشد زنجابسطوح جاذب آب باید به دقت 

ه با لبه های صاف )برای لیسبه وسیله ماله یا میتوان آماده شده را  مالت مرطوب باشد. 701تاپ سیل 

تخت برای اجرا به روش دوغاب مالی مالت خمیری( بر روی سطح مورد نظر اجرا نمود. قلم موهای 

 میتوان برای سطوح افقی .شود پس از آنکه الیه اول قدری سخت شد الیه دوم اجرا می .مناسب هستند

اجرا  یکنواختمکان در الیه های صاف و تا حد ا باید 701 سیل تاپ .نموداز تی های الستیکی استفاده 

 شود.

 

 كاربرد:



Top Seal 107 3/3 
Edition:06/05/17 

 

، موجب زیاد شدن ضخامت اجرا سطح زیرین کرموشدگیدر محل  در گوشه ها و مالت شدنانباشته 

بایستی محل کرمو شدگی و  ابتدا در این گونه موارد، می تواند باعث ایجاد ترك شود. گردیده و

 تعمیر و همتراز بقیه نقاط سطح شود. Repair Top 625/612شکستگی ها با مالت تعمیراتی 
 

  نحوه اجرا با استفاده از شبکه مسلح كننده:

را  بر روی سطح اجرا کنید. بالفاصله توسط ماله یا لیسه شانه ای )با  701تاپ سیل یک الیه نازك 

 میلیمتر( مقدار بیشتری از مواد را روی سطح پخش کنید تا ضخامت 0×0شکل به ابعاد  Vدندانه های 

میلیمتر( را روی سطح پهن  5/0 × 5/0سپس الیاف شیشه ای )با چشمه های تقریباً  کافی ایجاد شود

مالتی که از بین چشمه ها  کرده و توسط ماله فلزی با لبه صاف، آن را به درون مواد فشرده کنید.

که همه نقاط گونه ای ه بنمائید با استفاده از یک ماله بطور یکنواخت صاف و پخش  را بیرون میزند

سانتیمتر با شبکه  5 در مالت مدفون شود. هر شبکه باید حداقل )الیاف شیشه( کننده شبکه مسلح

 مجاور هم پوشانی داشته باشد.

با استفاده از یک ماله معمولی بر را  701تاپ سیل الیه دوم بالفاصله پس از آنکه الیه اول سخت شد 

یک  از را با استفاده شروع به گیرش کرد آن 701تاپ سیل وم الیه د زمانی که کنیدروی الیه اول اجرا 

در شرایط معمولی فاقد  701 تاپ سیلمالت آب بند  نمایید. کامالً پرداخت و صیقلیلبه صاف  با ماله

که مالت در معرض مستقیم آفتاب یا در معرض باد قرار دارد برای  جمع شدگی است. در جایی

داشته شود. برای عمل آوری مالت  مالت مرطوب نگه سطح باید ننامتعارف آجلوگیری از خشک شدن 

 عمل آوری استفاده شود. استاندارد متداول و توصیه میشود که از روش های
 

 پوشاند. Elasto Paintرا می توان با پوشش  701سیلتاپ : روی قابلیت رنگ كاری
 

 نکته مهم :

  در حال گیرش ، فاقد  مالتضافه نکنید. در حال گیرش )در حال سفت شدن( آب ا مالتهرگز به

 چسبندگی الزم بوده و غیر قابل استفاده می باشد.
 

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

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

می تواند باعث  و بودهاست لذا حساسیت زا  سیمان پایه براز آنجایی که این ماده  ای ايمني:پیش بیني ه

 ستکش و عینک استفاده کنید.دراین هنگام کار با این ماده از بناب ،ناراحتی های چشمی و پوستی شود

 .ریخته شودپودر مالت باعث آلودگی آب می شود و باید تحت قوانین بهداشتی دور  مسايل زيست محیطي:

 یا خاك نریزید. ،آب ،ودر مالت را در فاضالبپ

 غیر سمی مسمومیت:

 بی خطر  حمل و نقل:

 دستورات ايمني:

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

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

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


