
 شرکت سخت بتن بهین اترک

 

 (MOR-ALEN)  پودر بتن سخت مالتی

 ALEN-MOR  در دو نوع نرمال سیمانی است که کفسازی پایه نوعی مالت

زیبا و با از آن برای دستیابی به سطحی صاف، گردد و و پالس تولید می

 05مقاومت باال، استفاده می شود. این مالت با مقاومت نهایی در حدود 

 باشد.سازی میمگاپاسکال، کفپوشی مناسب برای انواع کف

 واص و اثراتخ

 سرعت باال در اجرا 

 سهولت اختالط با آب 

 قابلیت ترمیم سریع و آسان 

 مقاومت سایشی در برابر ترافیک سنگین 

 عدم تولید گرد و غبار و نفوذپذیری بسیار کم 

 های به کار رفته در برابر اشعه تنوع رنگی و پایداری رنگuv 

 مقاومت فشاری بسیار باال 

 سوزی و مواد خورندهمقاوم در برابر آتش 

  چرخه ذوب و یخبندانمقاوم در برابر 

 وارد کاربردم

 و جایگاه سوخت بنادر ،فرودگاه 

 باغ، ویال و رمپ 

 محوطه و سوله صنعتی 

 دانشگاه و مراکز آموزشی 

 نیروگاه، پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی 

 صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 

 آهنایستگاه های مترو و راه 

 مرمت کف های قدیمی آسیب دیده 

 ... و 

 قدار مصرفم

کیلوگرم  20تا 22متر حدود سانتی برای پوشش یک مترمربع به ضخامت یک

ALEN-MOR شود.استفاده می 

 وش مصرفر

لیتر آب اضافه شود. اختالط پودر با آب  0.3کیلوگرمی حدود  05به هرپاکت 

باید با استفاده از همزن برقی صورت پذیرد. توجه داشته باشید ظرفی که پودر 

وند باید متناسب با سرعت کار و حجم اختالط شو آب در آن  مخلوط می

و در حین اضافه شدن پودر  باشد. همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید

به آب، باید همزن برقی روشن باشد. این عمل را تا رسیدن به مخلوطی 

 یکنواخت ادامه دهید. 

را بر روی کف ریخته و عملیات ماله و شمشه  ALEN-MOR سپس مالت

کشی را آغاز نمایید. بهتر است این عمل با استفاده از ماله پروانه ای صورت 

بگیرد. پس از گیرش اولیه مالت اجرا شده، عملیات آب پاشی و کیورینگ 

سپس عملیات  .ادامه دهید ساعت 03آغاز نموده و حداقل به مدت  مقاطع را

توان جهت ایجاد درزهای انبساط آغاز نمایید. در نهایت میبرش زدن کف را 

 عملیات ساب را آغاز نمود.برای دستیابی به سطحی زیبا و صیقلی 

باید عاری از  ALEN-MOR سازی: سطوح محل اجرای مالت کف1توجه

 هرگونه چربی و گرد و غبار گردد.

اجرای این محصول بر روی سطح بتن تازه با پرایمر زیرکار انجام : 2توجه

 شود.می

 شخصات فیزیکی و شیمیاییم

 پودر حالت فیزیکی

 انواع رنگ رنگ

 155±2055 (3m/kg)وزن مخصوص

 کیلوگرم 05پاکت  بسته بندی

 ندارد یون کلر

 

 مالحظات

 ماه در بسته بندی اولیه 3 مدت نگهداری

دور از رطوبت و تابش مستقیم نور  شرایط نگهداری

د، در محل خشک و خنک خورشی

 نگهداری شود

 + درجه سانتیگراد05+ تا 0 دمای سطح به هنگام اجرا

 

 حفاظت و ایمنی

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

 در زمان اجرا از دستکش و عینک استفاده شود.

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

 مراجعه شود.در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک 


