
 شرکت سخت بتن بهین اترک

 

 (DRY-ALEN)  کننده خشک پاشپودر سخت

ALEN-DRY پاش بر صورت خشکباشد که بهنوعی پودر سخت کننده می

ها شود. تمامی سطوحی که بر روی آنروی بتن تازه اجرا شده، استفاده می

اجرا شده، پس از عملیات پرداخت کامال صاف، پودر سخت کننده خشک پاش 

 گردند.یکدست و مقاوم در برابر سایش می

 خواص و اثرات

 سرعت باال در اجرا 

 عدم لغزش اجسام بر روی سطوح 

 کاهش نفوذپذیری سطح 

 چسبندگی بسیار مناسب و عدم جدایی الیه سخت از بتن زیرین 

 افزایش دوام و پایایی سطح بتنی 

 ها و سهولت نظافت و شستشوعدم جذب آلودگی 

 های به کار رفته در برابر تنوع رنگ و پایداری رنگUV 

 مقاوم در برابر چرخه ذوب و یخبندان 

 مقاومت سایشی بسیار باال در ترافیک زیاد 

 جلوگیری از ایجاد گرد و غبار 

  

 موارد کاربرد 

 فرودگاه 

 جایگاه سوخت 

 باغ، ویال و رمپ 

 محوطه و سوله صنعتی 

  هواپیماآشیانه 

 دانشگاه و مراکز آموزشی 

 پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی 

 ... صنایع غذایی، نظامی، دارویی و بهداشتی و 

 مقدار مصرف

برای   ALEN-DRYکیلوگرم پودر  5، حدود ی سطحبسته به شرایط و کاربر

 اجرا یک متر مربع مورد نیاز می باشد.

 روش مصرف

پس از به پایان رسیدن بتن ریزی و بعد از نیمه خشک شدن سطح ،     

ALEN-DRY .را بر روی آن اجرا نمایید 

 

 

 

 

 

 

گردد، بالفاصله می ALEN-DRYپس از جذب رطوبت که منجر به تغییر رنگ 

سطح اجرا شده را پرداخت نمایید. جهت دستیابی به سطحی یکنواخت، الزم 

 روانه ای سطح نهایی را پرداخت نمایید.است با استفاده از ماله پ

همانند سایر سطوح بتنی بالفاصله پس از اتمام فرایند کار، شروع به  مراقبت 

 از سطح اجرا شده نمایید.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 پودر حالت فیزیکی

 انواع رنگ رنگ

 011±2051 (mkg/3)وزن مخصوص

 کیلوگرم 25پاکت  بسته بندی

 ندارد یون کلر

 

 مالحظات

 ماه در بسته بندی اولیه 6 مدت نگهداری

دور از رطوبت و تابش مستقیم نور  شرایط نگهداری
د، در محل خشک و خنک خورشی

 نگهداری شود

 + درجه سانتیگراد31+ تا 5 دمای سطح به هنگام اجرا

 

 حفاظت و ایمنی

 باشد.به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته 

 در زمان اجرا از دستکش و عینک استفاده شود.

 صابون شسته شود.قی با چشم باید فورا با آب و در صورت برخورد اتفا

 در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود.

 زا نیست.این ماده آتش


