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مالت ترمیمی 

پودر ترمیم کننده بتن
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

خرابی و کرمو شدگی سطحب تن ، همواره یکیا ز معضـالت موجود در 

ساختب تن و سطوح سیمانی میب اشد کهن اشـیا ز عوامل گوناگونی 

اعما ز ، کنده شدنب خشـیا زب تن توسط چسـبیدنب ه سطح قالب در 

هنگام قالبب رداري ، تخریبب خشیا زب تن سطح درن تیجه خوردگی 

آرماتور ها ، عدم کیفیتب تن و یا فرآیندب تن ریزي و درن تیجه خرابی و 

یا کرمو شدگی سطح ،ا یجاد ضربهب ه سطح ، عمل آورين امناسبب تن 

و. ..  میب اشـد. ب ها ین منظورن یازب ه مالتی جهت تعمیرات ســطحی 

است که عالوهب را ینکها ز جنسب تنب اشد ، چســبندگی و دانهب ندي 

مناسبین یز داشتهب اشـد. مالت آماده ترمیم کننده پایه سـیمانیب ه 

لحاظ فرموالسیون ویژه و سـاختار خاص خود، جهت ترمیم و مرمت 

بسـیاريا ز سطوحب تنی و ترمیم سطوح داخلی و خارجی ساختمان، 

مناسب میب اشد. ترمیم کنندهب تنب ر پایه سـیمان و سـنگدانه هاي 

ریز دانه ،ا لیاف پلی پروپیلن و رزین هاي کوپلیمر فرموله و تولید شده 

است که پسا ز ترکیبب ا  آبب ه راحتی آماده مصرف خواهدب ود. ا ین 

محصولب هل حاظ فرموالسیون ویژه خود ،چسـبندگیب االییب ها نواع 

سطوحب تنی و سیمانی دارد و داراي پایایی و دوام طوالنی میب اشـد.  

ترمیم کنندهب تنب دونا نقباض میب اشــــد و پسا زا جرا دچار ترك 

هاين اشیا زا نقباض و جمع شدگین خواهد شد.

مالت آماده مصرف بدون نیاز به افزودن سیمان یا سنگدانه 

داراي ضریب انبساطحرارتی برابر با سطوح سیمانی و بتنی

قابلیت شکل پذیري و جریان پذیري عالی

ایجاد سطحی کپارچه وب ا کیفیت،ب هل حاظب افتن رم ویکنواخت 

محصول

کاهش هزینه هاي آب بندي سطوح بتنی 

مقاومت مکانیکی باال

عدم انقباض و جمع شدگی مالت پس از گیرش

مقاومت باال در برابر سیکل هاي ذوب و انجماد

عدم ایجاد خطر خوردگی براي فوالد

Concrete Repair Mortar

ترمیم کننده بتن

مناسبب راي ترمیم خرابی هاي سطوح زیرآیند، قبلا زا جراي مواد 

آبب ند سطحی

قابلا ستفادهب راي ترمیم و مرمت سطوح داخلی و خارجی ساختمان

مناسبب رايت رمیم و مرمت کف هايب تنی

تعمیر خرابی هاي سطوح قبلا زن صب مصالح دکوراتیو یا رنگ آمیزي 

قابلیتا ستفاده جهت آماده سازي سطوح قبلا ز آبب ندي و کفسازي

مناسبب رايپ ر کردن درزها وت رك هاي غیر سازها ي

تسطیح وت عمیر سطوح متخلخل ( کرمو )

بازسازي وت عمیرن اهمواري هاي سطوحن اشیا ز خطا در قالبب ندي 

و قالبب رداري

قابلیتپ ر کردن حفراتب ه جاي ماندها ز عبورب لتی ا میانب لت درب تن

مناسبب رايا جراي ماهیچه کشی در سازه هاي آبی

مناسب جهت اجرا جهت زیر سازي سطوحی که نیاز به اجراي 

پوشش هاي محافظتی دارند.

امکان اجراي الیه پوششی کامل روي سطح بتن جهت ایجاد 

سطحی زیبا و اکسپوز

تعمیر خرابی هاي و لب پریدگی هاي سازه هاي پیش ساخته

مناسبب رايپ رن مودن شکافها و درزهاي موجودب ین دو قطعهب تنی

تعمیر و مرمتا نواع سطوحب تنی شامل مخازن آب و فاضالب،  ستون و 

تیرهايب تنی، ت اسیسات دریایی،  کانال هايا نتقال آب و. ..

مالت آماده توانمند جهت تعمیرات سطحی بتن

قدرت چسبندگی فوق العاده به زیرآیند

چسبندگی فوق العاده به سطوح زیرآیند

افزایش ضریب اطمینان آب بندي سازه

انعطاف پذیري و خاصیت االستیسیته مناسب

قابلیت پل زدن بر روي ترك هاي سطحی

مقاومت باال در برابر عوامل مخرب محیطی

دستیابی به مقاومت هاي مکانیکی زودرس

قابلیت عرضه در رنگ بندي هاي مختلف

سهولت اجرا و اختالط با آب

سازگاري با بتن سخت شده

قابلیت اجرا به روش پاششی و ماله کشی
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مکانیزم اثر

دانه بندي مالت آماده ترمیم کننده بتن ، بســیار نرم و ریز دانه و از 

ســیلیس هاي میکرونیزه انتخاب شــده اســـت و بههمین دلیل 

خاصیت ماله خوري و پخش شـدن مناسـبی دارد و به لحاظ وجود 

درصد باالیی سیمان و رزین کوپلیمر، خاصیت چسـبندگی باالیی 

به سطوح زیرآیند دارد .  اي ماده پس از اجرا در مورد نفوذ مایعات و 

مواد خورنده مقاوم بوده و به این دلیل مالت مناســبی براي ترمیم 

خرابیهاي سـطوح مورد نظر براي آب بندي می باشـد. وجود الیاف 

پلی پروپیلن نیز در ســــاختار ترمیم کننده بتن ، موجب افزایش 

مقاومت هاي مکانیکی مالت ترمیمی و همچنین مسـلح شدن آن 

خواهد شـد . الزم بذکر اســت ، اســتفاده از مالت هاي تعمیراتی 

اپوکســــی روي سطوح سیمانی و بتنی به لحاظ تفاوت در ضریب 

انبساط حرارتی ، براي ترمیم سطوح بتنی یا سیمانی با عمق خرابی 

زیاد مناسـب نمی باشـد چون در صـورت بکارگیري مواد ترمیمی 

اپوکسـی، در ضخامت و حجم هاي باال شاهد ترك خوردگی و جدا 

شدگی خواهیم بود و الزم است توسط محصـولی که از نظر ساختار 

شباهت زیادي به بتن داشته باشد ، عملیات ترمیم صورت پذیرد. 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/5   5 3gr/cm

پودر 

خاکستري

ندارد

در آب

+-

حالت

رنگ

وزن مخصوص

یون کلر

قابلیت انحالل

BS EN 12636 ASTM C1583 استاندارد

 ر وش مصرف
ســـطح موردن ظرب رايا جراي ترمیم کنندهب تن ، عاريا ز هرگونه 

نقاط سست و چربی و آلودگیب اشد.

برايا جراي ترمیم کنندهب اید سطح زیرین خراشیده و زبر شود.

چنانچه میلگردهاي داخلب تن، ن مایانا ست میب ایســـتپ شــــت 

میلگردها خالی شودت اپ یرامون میلگردها حداقل 1 سانتیمتر فضا جهت 

زنگ زدایی وپ ر شدنب ه کمک مالتت رمیم کنندهب تن، جا داشتهب اشد.

چنانچه میلگردها دچار خوردگی شده اند، توسط برس یا سند 

بالست زنگار زدایی شود.

توسط یه الیه پرایمر، سطح میلگردها پوشانده شـود و چنانچه 

شرایط محیطی مهاجم شدید وجود دارد، توسط یک الیه آستر 

زینک ریچ اپوکسی سطح آرماتورها پوشانده شود.

سطح موردن ظرب رايا جرايت رمیم کننده، ت وسط آبت میزا شباع شود.

بها زاي هر کیسـه 20 کیلوییپ ودرت رمیم کنندهب تن 3.5 ا لی 4.5ل یتر 

آب موردن یازا ست. دقتن مایید که همیشـهپ ودرب ه آبا فزوده شود. ب ه 

این منظور ظرفی مناسـبا نتخابن موده و آب را داخل آنب ریزید و کم 

کمپ ودر را در حالتی که همزنب رقی ( دریل +پ ره )روشنا سـتا ضـافه 

کنید وت ا حصول مالتیی کنواخت و همگنت رکیب را ا دامه دهید.

پیشــــــنهاد می شود روي سطح مورد نظر ، یک الیه پرایمر 

آکریلیکی اجرا نمایید تا ضریب چسبندگی افزایش یابد.

مالتت رمیمی رات وسط مالهی ا کاردكی ا ا سپري روي سطحا جران مایید.

نکته مهم : همیشــه مقداري از پودر را با مالت ترکیب نمایید 

که حداکثر تا 30 دقیقه مصرف شود.

مالت ترمیمی بایستی پشت میلگردها متراکم و فشرده شوند.

از اجراي مالت خشک شده اجتناب نمایید.

حداکثر ضــخامت اجراي مجاز مالت ترمیمی بتن در ســطوح 

افقی و عمودي 50 میلیمتر  و حداقل 10 میلیمتر است.

حداکثر ضخامت اجراي مالت ترمیم کننده بتن در سـطوح باال 

سري، 40 میلیمتر است.

پیشنهاد می شود جهتا فزایش چسبندگی وا رتقاء خواص،ب ها زاي 

هر کیسه 20 کیلوییپ ودرت رمیم کننده 2 کیلو چسبب تنب یافزایید.

چنانچه ترمیم در دو یا چند الیها نجام می شود ، فاصـلها جرايب ین 

دو الیهب ایســـتی پسا ز گیرشا ولیه و در حدود سه ساعت پسا ز 

اجراي الیه پیشینا نجام شود. همچنین پیشـنهاد می شود قبلا ز 

اجراي الیهب عدي ، الیه زیرین توسط کاردك کمی خشن شود. 

در ساعاتا ولیها جرا، ا ز مالتا جرا شده درب رابرت ابش مســـــــتقیمن ور 

خورشید، ی خ زدگی، ب اد و هرگونه عوامل مهاجم محیطی جلوگیري شود  

وت ا 48 ساعتکیورینگ شـود و حتیا المکان در صـورت وجود شـرایط 

محیطین امتعارف، توسط گونی خیس وپ الستیک محافظت شود.          

 میزان مصرف
میزان مصرفت رمیم کنندهب تـنب سـتهب ه شرایط محیط کار و میزان آسیب 

دیـدگی سطوح متغیرا ست،  ولیب ه طور معمولب رايپ وششی ک متر مربع 

به ضخامت 1 میلی متر حدود 1.5 کیلو گرمت رمیم کننده موردن یاز میب اشد. 

ایمنی
این محصول جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

هنگام مصرف از دستکش و عینک و ماسک استفاده نمایید.

در صورت برخورد با پوست یا چشم فوراً با آب بشویید.

در صورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه کنید.

مدت: ی کسال درب ستهب ندياولیه   
 شرایط:  دورا ز سرما وی خبندان، گرماوت ابش مستقیم و طوالنین ور خورشید 

 ب هترین دماين گهداري:  10+ا لی 30+ درجه  

نگهداري

کیسه 20 کیلوییبسته بندي                            
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