TC110روان کننده نرمال

Conmix TC110
توضیحات

روان کننده قوی بتن است با خاصیت نرمال که در بسیاری از پروژه های
بزرگ و کوچک جهت دستیابی به کارائی مناسب با کاهش  5تا 21
درصدی آب مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد .با استاندارد ASTM
 C494 Tape Aمطابقت دارد.

موارد مصرف

 -2اجرای بتن در سازه های مسلح
 -1اجرای بتن دال ها ،پی ها ،ستون ها ،دیوارها ،پل ها ،بدنه سدها و
...
 -3تولید قطعات پیش ساخته
 -4بتن های پیش تنیده
 -5کفسازی های سخت صنعتی
 -6مالت های بنایی

مزایا

 -2افزایش روانی بتن (افزایش اسالمپ)
 -1کاهش نفوذپذیری بتن
 -3سهولت پمپاژ و کاهش استهالک تجهیزات
 -4تسریع زمان بتن ریزی
 -5جلوگیری از ترک خوردگی سطحی
 -6افزایش چسبندگی بتن و فوالد
 -7کاهش نفوذ پذ یری بتن
 -8با انواع تیپ های سیمان سازگاری دارد
 -9فاقد کلراید و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن هیچ آسیبی نمی رساند.
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میزان مصرف:
بین  2الی  1درصد وزن سیمان مصرفی که مقدار واقعی نسبت به
مقاومت در نظر گرفته شده و شرایط آب و هوای منطقه و کارایی مورد
نظر تعیین می گردد.

روش مصرف:
 TC110را می توان با بتن آماده (که مقدار آب مصرفی آن برای رسیدن به
یک مقاومت فشاری نهایی مطلوب تنظیم شده است) اضافه نمود و این
مخلوط بتن جديد را به مدت حداقل سه دقیقه هم بزنید .سپس عمل بتن
ریزی را انجام دهید.
روش دقیق تر اینکه :شن ،ماسه و سیمان را با  %55آب مصرفی به مدت
 25الی  35ثانیه به هم بزنید .سپس  TC110را در مقداری از آب مصرفی
(تا حداکثر  %35آب مصرفی) حل کرده و آن را به تدریج به مخلوط فوق
بیافزایید .جهت دستیابی به کارایی مورد نظر می توان آب مصرفی باقی
مانده را آرام آرام به آن افزود.
نکته :مصرف بیش از حد مجاز ممکن است تاثیرات جانبی همچون تاخیر
بیش از اندازه در زمان گیرندگی اولیه بتن و همچنین باعث هوازایی
داشته باشد.

مشخصات فنی:

 -2نوع :مایع
 -1رنگ :قهوه ای تیره
3
 -3وزن مخصوصgr/cm 1/02 :
 :PH -4حدود 8
 -5شرایط و مدت نگهداری :به دور از سرما و گرما در بسته بندی اولیه به
مدت یک سال
 -6بسته بندی :در گالن های  15و بشکه های  220کیلوگرمی
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نکات ایمنی:
در صورت تماس با پوست ،با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و یا
با مخاطهای تنفسی با آب گرم بشویید و بالفاصله به پزشک مراجعه
کنید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت:

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد.
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TC110Aروان كننده ديرگیر
Conmix TC110A

توضیحات

روان كننده قوي بتن استت ،با خاصتیت ديرگیركنندگي كه در بسیاري از
پروژه هاي بزرگ و كوچك در فصتتول گرم ستتال و يا مناطق گرمستتیري و
جنوبي كشتتور ،جهت دستتتیابي به كارآيي مناستتب با كاهش  5تا 21
درصتتدي آب مصتترفي مورداستتتفاده قرار ميگیرد .با استتتاندارد ASTM
 C494 Tape Dمطابقت دارد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5
.6

مزايا
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اجراي بتن در سازه هاي مسلح
اجراي بتن دال ها ،پيها ،ستون ها ،ديوارها ،پل ها ،بدنه سدها
و…
اجراي بتن ريزي در هواي گرم
بتن هاي پیش تنیده
مالت هاي بنايي
در پروژههايي كه فاصله بتن سازي يا بتنريزي طوالني باشد.
افزايش رواني بتن (افزايش اسالمپ)
كاهش نفوذپذيري بتن
سهولت پمپاژ و كاهش استهالك تجهیزات
جلوگیري از خشك شدن سريع بتن در هواي گرم
جلوگیري از ترك خوردگي سطحي به علت گرماي هوا
افزايش انسجام بتن
افزايش چسبندگي بتن و فوالد
با انواع تیپهاي سیمان سازگاري دارد.
فاقد كلرايد و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن هیچ آسیبي نمي
رساند.
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میزان مصرف

بین  2الي  1درصتتد وزن ستتیمان مصتترفي كه مقدار واقعي نستتبت به
مقاومت در نظر گرفته شتتتده و شتتترايط آب و هواي منطقه و كارآيي
موردنظر تعیین ميگردد.

روش مصرف:
 TC110Aرا ميتوان با بتن آماده (كه مقدار آب مصرفي آن براي رسیدن
به يك مقاومت فشاري نهايي مطلوب تنظیم شده است) اضافه نموده و
این مخلوط بتن جديد را به مدت حداقل ستته دقیقه هم بزنید ،ستتپس
عمل بتن ريزي را انجام دهید.
روش دقیق تر اينكه :شتتن ،ماستته و ستتیمان را با  %55آب مصتترفي به
مدت  25الي  35ثانیه هم بزنید .ستتتپس  TC110Aرا در مقداري از آب
مصرفي (تا حداكثر  %35آب مصرفي) حل كرده و آنرا به تدريج به مخلوط
فوق بیافزايید .جهت دستتتیابی به كارآيي موردنظر ميتوان آب مصتترفي
باقيمانده را آرام آرام به آن افزود.
نكته :مصرف بیش از حد مجاز ممكن است تأثیرات جانبي ،همچون تأخیر
بیش از اندازه در زمان گیرش اولیه بتن و همچنین باعث هوازايي داشته
باشد.

مشخصات فني
.2
.1
.3
.4
.5
.6

نوع :مايع
رنگ :قهوه اي تیره
3
وزن مخصوصgr/cm 2/51 :
 :PHحدود 8
شتترايط و مدت نگهداري :به دور از ستترما و گرما در بستتته بندي
اولیه به مدت يكسال
بسته بندي :در گالنهاي  15و بشكه هاي  115كیلوگرمي

نكات ايمني

درصورت تماس با پوست ،با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و يا با
مخاطهاي تنفستتي با آب گرم بشتتويید و بالفاصتتله به پزشتتك مراجعه
نمايید.
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نكات زيست محیطي

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تأيیديه كیفیت

تمام محصتوالتي كه توسط شركت مواد مهندسي بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته ميگردند مطابق با استتتتانداردهاي كیفي بینالمللي
ميباشند.
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 TC110Bروان كننده زودگیر
Conmix TC110B

توضیحات

روان كننده قوي بتن استتتت با خاصتتتیت زودگیري كه در بستتتیاري از
پروژههاي بزرگ و كوچك در فصتول سترد ستال و يا در مناطق ستردسیر
كشور جهت دستیابي به كارآيي مناسب ،با كاهش  5تا  21درصدي آب
مناطق ،مورداستفاده قرار ميگیرد .با استاندارد ASTM C494 Tape E
مطابقت دارد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مزايا
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اجراي بتن در سازههاي مسلح
اجراي بتن دال ها،پيها ،ستتون ها ،ديوارها ،پل ها ،بدنه سدها
و…
تولید قطعات پیش ساخته
بتن هاي پیش تنیده
در مواقعي كه نیاز به بازكردن سريع قالبها باشد.
جهت بتنريزي در فصول سرد سال
براي جلوگیري از تركخوردگي سطحي بتن به دلیل يخ زدگي
مالتهاي بنايي
افزايش رواني بتن (افزايش اسالمپ)
كاهش نفوذپذيري بتن
سهولت پمپاژ و كاهش استهالك تجهیزات
تسريع زمان بتن ريزي
جلوگیري از ترك خوردگي سطحي
افزايش انسجام بتن
افزايش چسبندگي بتن و فوالد
با انواع تیپهاي سیمان سازگاري دارد.
فاقد كلرايد و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن هیچ آستتیبي نمي
رساند.
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.25

افزايش مقاومت فشاري بتن به علت كاهش آب مصرفي

میزان مصرفي

بین  2الي  1درصتتد وزن ستتیمان مصتترفي كه مقدار واقعي نستتبت به
مقاومت در نظر گرفته شتتتده و شتتترايط آب و هواي منطقه و كارآيي
موردنظر تعیین ميگردد.

روش مصرف

 TC110Bرا ميتوان با بتن آماده (كه مقدار آب مصرفي آن براي رسیدن
به يك مقاومت فشتاري نهايي مطلوب تنظیم شده است) اضافه نمود و
این مخلوط بتن جديد را به مدت حداقل ستته دقیقه هم بزنید .ستتپس
عمل بتنريزي را انجام دهید.
روش دقیقتر اينكه :شتتن ،ماستته و ستتیمان را با  %55آب مصتترفي به
مدت  25الي  35ثانیه به هم بزنید ،سپس  TC110Bرا در مقداري از آب
مصرفي (تا حداكثر  %35آب مصرفي) حل كرده و آنرا به تدريج به مخلوط
فوق بیافزايید .جهت دستتتیابی به كارآيي موردنظر ميتوان آب مصتترفي
باقيمانده را آرامآرام به آن افزود.

مشخصات فني
.2
.1
.3
.4
.5
.6

نوع :مايع
رنگ :قهوهاي تیره
3
وزن مخصوصgr/cm 2/51 :
 :PHحدود 8
شتترايط ومدت نگهداري :به دور از ستترما و گرما در بستتتهبندي اولیه
بهمدت 2سال
بسته بندي :در گالنهاي  15و بشكههاي  115كیلوگرمي

نكات ايمني

درصورت تماس با پوست با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و يا با
مخاطهاي تنفستتي با آب گرم بشتتويید و بالفاصتتله به پزشتتك مراجعه
نمايید.
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نكات زيست محیطي

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تأيیديه كیفیت

تمام محصوالتي كه توسط شركت مهندسي بتن و ساختمان تیوا تولید
و عرضه ميگردند مطابق با استانداردهاي كیفي بینالمللي ميباشند
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 TC111فوق روانكننده نرمال
Conmix TC111

توضیحات

 TC111افزودني فوق روانستازي است با حالت نوترال كه برپايه نفتالین
فرمالدئید تولید گشته مخصوص بتنريزيهاي حساس با ضريب اطمینان
باال در مناطق معتدل و يا گرم و يا بتنريزي با حجم آرماتور فشتتترده و
باريك.

موارد مصرف

 TC111در بتنريزيهايي همچون :دالها ،ديوارها ،ستتتتونها ،پايههاي
پل ،بتن پیش تنیده ،مقاطع باريك و پرآرماتور و يا هر بتن ريزي كه نیاز به
مقاومت و كارآيي باال باشد ،مورداستفاده قرار ميگیرد.

مزايا

مقاومت نهايي بتن را درصتتتورت كاهش  21الي  %15آب مصتتترفي،در
سنین  17 ،7 ،3روزه را افزايش ميدهد.
فاقد كلرايد و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن آسیب نميرساند.
هواي اضافي را تا میزان  %75خارج مينمايد.
با تمام تیپهاي سیمان سازگار و قابل آمیزش است.
استفاده همزمان آن با مواد معدني همچون بنتونیت،پودر میكروسیلیس
و …بالمانع است.
با استاندارد  ASTM C494 Type Fمطابقت دارد.

میزان مصرف

بین  5/6الي  %2/5وزن ستتیمان مصتترفي كه اين مقدار نستتبت به مقدار
مقاومت درنظر گرفته شتتده و شتترايط آب و هواي منطقه و فشتتردگي و
فاصله آرماتورها متغیر است.
توجه کنید که استتفاده ی بیشتر از  1الي  3برابر توصیه شده از TC111
در بتن ،باعث تغییر ساير خواص نیز ميشود.

روش مصرف

 TC111را ميتوان با بتن آماده (كه مقدار آب مصرفي آن براي رسیدن به
يك مقاومت فشاري نهايي مطلوب تنظیم شده است) اضافه نمود و این
مخلوط را به مدت حداقل سه دقیقه براي هر مترمكعب بتن هم بزنید.
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روش دقیقتر اين استت كه :شن ،ماسه و سیمان را با  %55آب مصرفي
به مدت  25الي  35ثانیه هم بزنید TC111 .را در مقداري از آب مصتترفي
(تا حداكثر  %35آب مصتتترفي) حل كرده و آن را به تدريج اضتتتافه کنید.
باقيمانده آب مصترفي را ميتوان تا بهدست آمدن اسالمپ (كارپذيري)
مطلوب به مخلوط افزود.
25
20
15

TC111A
TC111

10

TC111B

5
0
60

30

40

400
350
300
250
200
150

TC111

100

فوق روان زودگير

50
0
28

7

3

1

فوق روان ديگرگير

20

نمودار فوق متتدت زمان
كتتاهتتش استتتتتتالمتتپ
(كارآيي) و گیرایش اولیه
بتن به میزان مصرف %2
وزن ستتتیمان مصتتترفي
 TC111را در مقايسه با
 TC111Aو  TC111Bدر
شتترايط يكستتان نشتتان
ميدهد.

نمودار فوق مقدار مقاومت فشتتاري  TC111را با میزان مصتترف  %2وزن
ستیمان مصترفي در مقايسته با  TC111Aو  TC111Bدر شرايط يكسان
نشان ميدهد.
میزان كاهش آب توسط TC111
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مشخصات فني:
شكل ظاهري :مايع
رنگ :قهوه اي تیره
3
وزن مخصوصgr/cm 2/58 :
 :PHحدود 8
حاللیت :محلول در آب
شتترايط و مدت نگهداري :به دور از ستترما و گرما در بستتتهبندي اولیه به
مدت  21ماه
بستهبندي :در گالنهاي  15و بشكههاي  115كیلوگرمي

نكات ايمني

درصتورت تماس با پوست ،با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و يا
با مخاطهاي تنفستتي با آب گرم بشتتويید و بالفاصتتله به پزشتتك مراجعه
نمايید.

نكات زيست محیطي

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

تأيیديه كیفیت

تمام محصتوالتي كه توسط شركت مواد مهندسي بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته ميگردند مطابق با استتتتانداردهاي كیفي بینالمللي
ميباشند.
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 TC111Aفوق روانكننده ديرگیر
Conmix TC111A

توضیحات

اين محصتول افزودني فوق روانساز و فوق كاهنده آب جهت تولید بتني
مرغوب با كارآيي باال در فواصتل گرم ستال و يا مناطق گرمسیري كشور
ميباشد كه قادر است كارآيي بتن را در مدت زمان بیشتري حفظ نمايد.
 TC111Aبه گونهاي تولیدشتده كه در محدوده وستیعتري از مصرف قرار
گیرد و ميتواند ويژگي يك فوق روان كننده را در مقادير كم مصتتترف و
قیمت پايین تر داشته باشد.
موارد مصرف:
 .2اجراي بتن در سازه هاي فوق مسلح و مقاطع باريك و پرآرماتور
 .1بتن ريزي در مناطق گرمسیر و جلوگیري از تبخیر سريع آب
 .3اجراي بتن ستتدها ،منابع آب ،مخازن ،پلها ،پيها ،ستتتونها و ستتاير
سازههاي بتني

مزايا:
 .2افزايش اسالمپ
 .1جبران افت اسالمپ در هواي گرم
 .3تولید بتن مرغوب در هواي گرم
 .4امكان كاهش آب مصرفي به منظور افزايش مقاومت هاي فشاري
بتن در سنین  24 ،7و  18روزه
 .5كاهش استهالك تجهیزات ساخت و انتقال بتن
 .6سهولت پمپاژ
 .7با انواع تیپ سیمان سازگاري دارد.
 .8فاقد كلرايد و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن آسیبي نمي رساند.
 .9ستتتتازگار با پودر میكروستتتتیلیس ،بنتونیت و ديگر مواد افزودني
13

معدني.
با استتتانداردهاي  ASTM C494 Type Gو ASTM C1017
.25
مطابقت دارد.
میزان مصرف:
بسته به نوع مصالح و طرح اختالط اين میزان بین  5/6الي  2/1درصد وزن
سیمان مصرفي خواهد بود ولي میزان دقیق مصرف از طريق آزمايشهاي
كارگاهي مشخص خواهد شد.
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نمودار فوق مدت زمان كاهش استتالمپ (كارآيي) و گیرایش اولیه بتن را
با میزان  %2وزن ستتیمان مصتترفي  TC111Aرا در مقايستته با  TC111و
 TC111Bدر شرايط يكسان نشان ميدهد.
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نمودار فوق مقدار مقاومت فشاري  TC111Aرا با میزان مصرف  %2وزن
ستتیمان مصتترفي در مقايستته با  TC111و  TC111Bدر شتترايط يكستتان
نشان ميدهد.

روش مصرف
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 .2ميتواند با تمام آب يا بخشي از آن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.
 .1ميتواند به مخلوط آماده بتن اضتتتافه شتتتود و پس از آمیزش كامل عمل
بتنريزي آغاز گردد.

بايد توجه داشت مواد افزودني پس از افزودن  55تا  75درصد آب مصرفي
اضافه گردد .هرگز  TC111Aرا به سیمان و يا مالت خشك اضافه نكنید.
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مشخصات فني:
حالت فیزيكي :مايع
رنگ :قهوه اي تیره
3
وزن مخصوصgr/cm 2/58 :
8 :PH
شتترايط و مدت نگهداري :به دور از ستترما و گرما در بستتته بندي اولیه به
مدت يك سال
بسته بندي :در گالنهاي  15و بشكههاي  115كیلوگرمي
نكات ايمني:
درصتورت تماس با پوستت ،آب و صابون و درصورت تماس با چشم و يا با
مخاطهاي تنفستتي با آب گرم بشتتويید و بالفاصتتله به پزشتتك مراجعه
نمايید.
نكات زيست محیطي:
مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.
15

تأيیديه كیفیت:
تمام محصتوالتي كه توسط شركت مواد مهندسي بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته ميگردند مطابق با استتتتاندرادهاي كیفي بینالمللي
ميباشند.
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 TC111Bفوق روان كننده زودگیر
Conmix TC111B

توضیحات

اين محصتتتول عالوه بر افزايش روان کنندگی بتن ،نقش به ستتتزايي در
تستتريع زمان گیرایش بتن و حصتتول مقاومتهاي اولیه و نهايي در زمان
كوتاهتري دارد و اثرات ستتو كاهش ستتريع دما روي بتن را از بین خواهد
برد .با استانداردهاي  ASTM C494و  ASTM C1017مطابقت دارد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4

اجراي بتن در سازه هاي فوق مسلح و مقاطع باريك و پرآرماتور.
بتن ريزي در فواصتل سترد ستال ،مناطق ستردسیر و جلوگیري از
يخزدن بتن.
تولید قطعات پیشساخته و بتنهاي پیش تنیده.
اجراي بتن دالها ،پيها ،ستتتتتونها ،ديوارها ،پلها ،ستتتتدها،
كانالها و …

مزايا

 .2افزايش رواني بتن (افزايش اسالمپ)
 .1تستتتتريع گیرایش بتن و كتاهش زمتان بازنمودن قالبها و امكان
بارگذاري سريع.
 .3جلوگیري از يخزدگي بتن.
 .4سهولت پمپاژ و افزايش انسجام بتن.
 .5تسريع زمان بتنريزي.
 .6با انواع تیپ سیمان سازگاري دارد.
 .7كاهش نفوذپذيري بتن.
 .8امكان كاهش آب آمیخته با بتن
 .9افزايش مقاومت بتن
امكان بتن ريزي با قالبهاي لغزنده
.25
فاقد كلرايد و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن آسیبي نمي
.22
رساند.
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میزان مصرف

بستتته به نوع مصتتالح و طرح اختالط  5/6الي  2/5درصتتد وزن ستتیمان
مصترفي پیشتنهاد ميشتود .براي مشتخص شدن میزان دقیق مصرف،
انجام تستهاي كارگاهي توصیه ميگردد.

روش مصرف

 .2ميتواند با تمام آب آمیخته به بتن يا بخشتي از آن مخلوط گشته
و به بتن اضافه گردد.
 .1ميتواند به مخلوط آماده بتن اضافه و پس از اختالط كامل به مدت
 3دقتتتتیتتتتقتتتته ،عتتتتمتتتتل بتتتتتتتتتنريتتتتزي آغتتتتاز شتتتتتتتود.
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نمودار فوق مدت زمان كاهش استتالمپ (كارآيي) و گیرایش اولیه بتن را
با میزان مصتترف  %2وزن ستتیمان مصتترفي  TC111Bرا در مقايستته با
 TC111Aو  TC111در شرايط يكسان نشان ميدهد.
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نمودار فوق مقدار مصترف فشاري  TC111Bرا با میزان مصرف %2ر وزن
سیمان مصرفي در مقايسه با TC111A,TC111در شرايط يكسان نشان
ميدهد.
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مشخصات فني

حالت فیزيكي :مايع
رنگ :قهوه اي تیره
3
وزن مخصوصgr/cm 2/58 :
8 :PH
شترايط و مدت نگهداري :در بسته بندي اولیه و در بسته به دور از سرما
و گرما به مدت يكسال
بسته بندي :در گالنهاي  15و بشكه هاي  115كیلوگرمي

نكات ايمني

درصورت تماس با پوست ،با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و يا با
مخاطهاي تنفستتي با آب گرم بشتتويید و بالفاصتتله به پزشتتك مراجعه
نمايید.

نكات زيست محیطي

مقادير اضافي را در آب و يا خاك نريزيد.

19

تأيیديه كیفیت

تمام محصتوالتي كه توسط شركت مواد مهندسي بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته ميگردند مطابق با استتتتانداردهاي كیفي بینالمللي
ميباشند.
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 TC112کربوکسیالت
Conmix TC112
این محصول برپایه پلی کربوکسیالت تتتت اتر بوده و با فوق روانکنندههای
متداول که بر پایه فرمالدئید یا مالمین سولفونات هستند ،متفاوت است
به طوریکه عالوه بر افزایش الکتریستتتته ستتتاکن بین ذرات ستتتیمان که
منجربه پخش شتدن ذرات ستیمان می شود ،وجود شاخه های جانبی
در زنجیره های مولکولی نیز ،مانع از جذبشتتتدن ذرات ستتتیمان پخش
شتتتده گردیده که این خود عاملی مهم و استتتاستتتی در افزایش روان
کنندگی بتن می باشتتتد .با استتتتانداردهای  ASTM C4954 Tape Fو
 ASTMC1017 Tapellمطابقت دارد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5

در تهیه و تولید بتن های توانمند
در طرح هایی که نسبت آب به سیمان خیلی کم است.
صنایع بتن آماده و پیش ساخته
جهت بتن ریزیهای حستتاس در شتترایط آب و هوایی معتدل و یا
گرم
ساخت بتن خود تراکم

مزایا
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8

افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه
افزایش خاصیت نفوذناپذیری بتن
کارایی عالی با راندمان باال
نیاز به ویبره را کمتر کرده و درنتیجه نیروی انستتتانی موردنیاز را
کاهش میدهد.
باالبردن میزان چسبندگی بتن به آرماتورها و فوالد
افزایش مقاوت خمشی بتن سخت شده
با بتنهایی که در طرح آنها میکروستتیلیس و یا خاکستتتر بادی به
کار رفته سازگاری دارد.
فاقد کلراید و نیترات بوده و به بتن آسیبی نمی رساند.
21

.9

میزان مصرف
بین  5/3الی  5/8درصد وزن سیمان مصرفی که این میزان مصرف نسبت
به مقدار مقاومت و کارایی در نظر گرفته شتتتده و شتتترایط آب و هوای
منطقه و فشردگی و فاصله آرماتورها متغیر است.

روش مصرف
این محصتتتول را می توان با بتن آماده (که مقدار آب مصتتترفی آن برای
رسیدن به یک مقاومت فشاری نهایی مطلوب تنظیم شده است) اضافه
نمود و این مخلوط بتن جديد را به مدت حداقل دو دقیقه هم بزنید.
روش دقیق تر اینکه :شتن ،ماسته و سیمان را با  55تا  %75آب مصرفی
به مدت  25الی  35ثانیه هم بزنید .سپس به میزان الزم  TC112را به این
مخلوط اضافه کرده و تا رسیدن به یک مخلوط همگن به مدت  2دقیقه آن
را با دور تند مخلوط نمایید .درصتتتورت نیاز مقداری از آب باقیمانده را تا
رسیدن به کارایی مناسب به مخلوط فوق اضافه نمایید.

نکته

الف – توجه کنید که استتفاده ی بیشتر از  1الي  3برابر توصتیه شده از
 TC112در بتن ،سبب تاخیر قابل مالحضه ای در زمان گیرایش ،کاهش در
مقاومت فشتتاری اولیه در  14تا  48ستتاعت اولیه ،افزایش هوای تولید
شده در بتن و تغییر سایر خواص می شود.
ب – هرگز این محصول را به مالت خشک اضافه نکنید.

مشخصات فنی
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

نوع :مایع
رنگ :قهوه ای
وزن مخصوصgr/cm3 2/21 :
6 :PH
حاللیت :محلول در آب
شترایط و مدت نگهداری :در بستته بندی اولیه به دور از سرما و گرما
به مدت یک سال
بسته بندی :در گالن های  15و بشکه های  155کیلوگرمی
22

نکات ایمنی

در صتورت تماس با پوست با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و یا
با مخاط های تنفستی با آب گرم بشتویید و بالفاصتله به پزشک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند.
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 TC115دیرگیر بتن
Conmix TC115

توضیحات
 TC115دیرگیر کننده گیرش های اولیه و نهایی بتن که مخصتتتوص تهیه
بتن مرغوب در شرایط دشوار جوی و یا حمل طوالنی بتن می باشد .این
محصتتول در دو نوع مایع و پودری تولید و عرضتته می گردد و با استتتاندارد
 ASTM C494 Type Bمطابقت دارند.

موارد استفاده
 .2شرایط دشوار جوی و گرمای زیاد
 .1باالبودن دمای بتن
 .3حمل بتن از فواصل طوالنی
 .4موردتوجه بودن نمای بتن
 .5تهیه بتن آماده

مزایا
 .2کنترل اسالمپ را درصورت باالبودن دمای بتن میسر می سازد.
 .1بر مدت زمان گیرش بتن در هوای گرم می افزاید.
 .3روند سخت شدن بتن را پس از گیرش تسریع می نماید.
 .4بدون لطمه زدن به کارایی بتن از مقدار آب مصتتترفی می کاهد که
درنتیجه مقاومی فشاری بتن را در سنین  7،24 ،3و  18روز باال می برد.
 .5انقباض و خزش را کاهش می دهد.
 .6فاقد کلراید و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن آسیب نمی رساند.
 .7با تمام تیپهای بتن سازگاری دارد.
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میزان مصرف
جدول زیر برحستتتب گرمای محیط و مدت زمان تاخیر موردنیاز در گیرش
اولیه بتن تنظیم شتتده که در آن میزان مصتترف  TC115به نستتبت درصتتد
سیمان مشخص گردیده است.
زمان تاخیر
1
4
6
8
22
24
27
15
درجه گرما
+25
5/25 5/15 5/45 5/65 5/85 5/95
___
___
+25
5/15 5/35 5/55 5/75 2/55 2/15
5/8
___
+15
5/25 5/35 5/45 5/75 2/55 2/15 2/55
5
/
8
+15
5/15 5/45 5/55 2/55 2/15 1/55
___
5
/
25
+35
5
/
55
5
/
75
2
/
25
1
/
55
___
5/15 5/35 1/55
___
+45
2
/
15
___
___
___
5/45
___
___

روش مصرف
ال ا مخلوط کرده و
 TC115پودری را به میزان الزم به مالت خشتتک بتن کام ً
ستتپس آن مصتترفی را به آن میافزاییم .درنوع مایع می بایستتت پس از
تهیه کامل بتن در مرحله آخر  TC115بیافزایید.
نکته :باید توجه داشتتت به هیچ عنوان نباید  TC115را با دیگر افزودنیها
مخلوط کرد .دیگر افزودنیها باید جداگانه به بتن اضافه گردند.

مشخصات فنی
.2
.1
.3
.4

نوع :مایع
رنگ :زرد شفاف
وزن مخصوص2/58 gr/cm3 :
شتترایط و مدت نگهداری :به دور از ستترما و گرما در بستتته بندی
اولیه و در بسته به مدت یکسال
25

 .5بسته بندی :در گالن های  15و در بشکه های  115کیلوگرمی
ً
ً
ً

مشخصات فنی
.2
.1
.3
.4
.5

نوع :پودری
رنگ :قهوه ای
3
وزن مخصوص2/7 gr/cm :
شرایط و مدت نگهداری :به دور از سرما و گرما و رطوبت در بسته
بندی اولیه و در بسته به مدت یک سال
بسته بندی :در کیسه های  15کیلوگرمی

نکات ایمنی
در صتورت تماس با پوست ،آب و صابون و درصورت تماس با چشم و یا با
مخاطهای تنفستتی با آب گرم بشتتویید و بالفاصتتله به پزشتتک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه میگردند مطابق با استانداردهای بینالمللی می باشند.
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 TC116الیاف پلی پروپیلن
Conmix TC116

توضیحات
در کشتتور ما آب انداختگی تقریبا در تمامی ستتاخت و ستتازهای بتنی
ال ا این مشتکل به سادگی با پاشیدن سیمان بر
اتفاق می افتد که معمو ً
روی سطح بتن رفع می گردد .اما این راه حل منجربه تشکیل یک سطح
بستیار ضتعیف با نسبت باالی آب به سیمان می شود که به سادگی از
بتن جدا می شتتود و مقاومت ستتایشتتی بستتیار کمی دارد .درضتتمن آب
انداختگی باعث ایجاد ترکهای ریز می شتتود که اصتتطالحًاا ترک پوستتت
سوسماری گفته می شود .این ترکها اگر درمعرض دید باشند سطح را
بدنما می کنند .کاربرد  TC116از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری می نماید
و باعث ایجاد یک سطح مستحکم می گردد .در ضمن استفاده از TC116
باعث میشتتود تا نستتبت آب به ستتیمان درکل ضتتخامت ثابت بماند و
هیدراتاستیون ستیمان ادامه یابد .با بیان توضیحات فوق می توان نتیجه
گرفت که استتتتفاده از  TC116منجربه یک ستتتطح مناستتتب با مقاومت
ستتایشتتی باال می شتتود و همچنین از نفوذپیذیری بتن کاستتته و نفوذ
عوامل خورنده را به داخل بتن به حداقل می رساند و دوام بتن را افزایش
می دهد .این امر در مناطقی مانند ستتواحل جنوبی شتتمالی کشتتور
باعث جلوگیری از هدررفتن سرمایه ملی می شود TC116 .با استاندارد
 ASTM C1116مطابقت دارد.
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موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7

جهت تولید بتنی شکل پذیر
تولید بتنی با مقاومت ضربه ای و سایشی باال
تولید بتن ضدحریق
در بتن های آماده و تولید قطعات پیش ساخته
عالوه بر کاربرد در بتن و ستیمان ،در گچ و پنل های پیش ستتاخته
گچی نیز کاربرد دارد.
در تولید ورقهای سیمانی (ایرانیت)
در ساخت پوششهای دیواری (رومالین)

مزایا
.2
.1
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

باعث دوام بتن در شرایط سخت محیطی می شود.
باعث کاهش ترک خوردگی به میزان قابل توجهی می شود.
از هدررفتن ستتتترمایه به علت خوردگی آرماتورها و خرابی بتن
جلوگیری می کند.
جایگزین مناسبی برای آرماتور حرارتی می باشد.
جلوگیری از آب انداختگی و کمک به هیدروتاسیون
کاهش نفوذپذیری
افزایش مقاومت فشاری
افزایش مقاومت سایشی
افزایش مقاومت بتن در برابر سیکلهای ذوب و انجماد
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میزان مصرف
مقدار متوستتتط مصتتترف  TC116باتوجه به عملکرد موردنظر از  6/5تا 3
ال ا دال
کیلوگرم در هر مترمکعب متغیر استتت .مقدار متوستتط مصتترف (مث ً
ها) حدود یک کیلوگرم در هر مترمکعب است .در قطعات پیش ساخته با
استتتتفاده از ستتتیستتتتم دوغاب تزریقی ) (Slurry infiltratedاز مقدار
بیشتتتتری  TC116باید استتتتفاده شتتتود تا به هدف موردنظر (مقاومت
خمشی موردنظر) رسید.

روش مصرف
ال ا  TC116را در
 TC116را می توان در هر زمان به بتن اضتتافه نمود .معمو ً
ابتدا با ستتنگدانهها مخلوط کرده و ستتپس آب به آن اضتتافه نمایید .می
توان  TC116را با آب طرح اختالط مخلوط کرده و ستتتپس آن را به مالت
خشتتک اضتتافه نمایید که در این صتتورت میبایستتت برای رستتیدن به
مخلوطی یکنواخت و همگن  3تا  4دقیقه همزدن را ادامه داد .درصتتورت
استتتتفاده در بتن آماده ،می توان  TC116را به تدریج در داخل میکستتتر
ریخته و در دور تند هم زد .باید به قدری ادامه داد که از پخش کامل
 TC116در داخل بتن مطمئن شوید.
نکته :توجه داشتتتته باشتتتید که  TC116آب گریز ) (Hydorphobicبوده و
درصتتد جذب آب آن صتتفر استتت بنابراین هرگز نباید از افزودن آب اضتتافی
جهت افزایش روانی بتن استفاده کرد.

مشخصات فنی
حالت فیزیکی :الیاف پلی پروپیلن )(PP
رنگ :سفید
ابعاد :در سایزهای  29 ،21 ،6 ،3میلیمتری
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از رطوبت
و عوامل جوی در شرایط انبارداری مناسب به مدت  5سال
بسته بندی :در کیسههای  15کیلوگرمی
29

نکات ایمنی
ال ا بیخطر بوده و هیچ گونه آسیبی نمیرساند.
کام ً

نکات زیست محیطی
به علت انبارداری طوالنی می توان مقادیر اضتتتافی را برای پروژه های
بعدی حفظ نمود.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردد مطابق با استانداردهای بینالمللی میباشد.

30

 TC117Cضد یخ بتن
Conmix TC117C

توضیحات

هیدراتاسیون سیمان یک واکنش گرمازا است و از آنجایی که بهتراست
هیدراتاسیون سیمان در دمای بین  25الی 15درجه سانتیگراد و در مدت
 18روز انجام پذیرد و از سوی دیگر گیرش اولیه بتن در دمای  15درجه
سانتیگراد حدود  21ساعت به طول می انجامد .به این ترتیب برای
جلوگیری از یخ زدن بتن در هنگام سرما باید زمان گیرایی اولیه را از 21
ساعت به حدود  3الی 5ساعت کاهش دهیم و این کار توسط ضد یخ بتن
انجام پذیر است و با استاندارد BS ISIRI 2930, ASTM C827,5075,BS EN 480-
 2, ACI 306 R, ASTM C494 type Cمطابقت دارد و در دو نوع پودری و مایع تولید
و عرضه می گردد.

موارد مصرف

 -2برای پیشگیری از انجماد آب در بتن هایی که در معرض برودت شدید
قرار میگیرند.
 -1تند کردن گیرش اولیه بتن ،خطر آسیب های ناشی از تغییر سریع
دمای محیط.
 -3کاهش نقطه انجماد و سیال شدن بتن.
 -4انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخ بندان.

مزایا

 TC117C -2محصولی است که به کمک آن می توان دردمای  +5تا 25
درجه بتن ریزی نمود.
 -1با افتزودن  TC117Cواکتنش سیلتیکات موجتود در سیمان که با رسوب
کردن الیههای هیدورکسید کلسیم روی آن به شدت کند گشته است
سرعت می گیرد و حرارت حاصله به تند کردن گیرش بتن ،تقلیل خطرات
ناشی از افت سریع دمای محیط کمک می کند.
 -3با افزودن  TC117Cبه مخلوط بتن می توان مقدار آب مصرفی را تا
 %25کاهش داد بدون آنکه در کارایی بتن تغییری ایجاد شود .به این ترتیب
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فشردگی و تراکم بتن تازه و پایداری بتن سخت شده در برابر سیکل های
انجماد افزایش می یابد.
 TC117C -4فاقد کلراید و نیترات بوده و به آرماتورها و بتن آسیبی نمی
رساند و با هر نوع سیمان سازگاری دارد.

میزان مصرف

برای مشخص شدن میزان مصرف به جدول زیر دقت بفرمائید:
میزان مصرف بر حسب درصد وزن سیمان:
در محدوده دما ( +5تا  )5با عیار  )%1( 355با عیار  )%2/5( 355و با عیار
)%2( 455
در محدوده دما ( 5تا  )-5با عیار  )%1/5( 355با عیار  )%1( 355و با عیار
)%2/5( 455
در محدوده دما ( -5تا  )-25با عیار  )%3( 355با عیار  )%1/5( 355و با عیار
( )%1( 455طبق آئین نامه بهتر است دراین محدوده بتن ریزی متوقف
گردد).

روش مصرف

 TC117Cمصرفی را به داخل تراک ریخته و پس از اختالط کامل با بتن
آماده بتن ریزی را آغاز نمائید.
هنگام بتن ریزی در هوای سرد به نکات زیر توجه بفرمایید:
 -2سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و برف و یخ بزدایید.
 -1در صورت امکان آن ها را گرم کنید تا دمای آن ها به بیش از صفر درجه
سانتیگراد برسد.
 -3دمای بتن را حدود  4الی  6درجه سانتیگراد ثابت نگهدارید.
 -4در صورت امکان با پوشش مناسب حرارت بتن را حفظ کنید.
 -5در صورت یخ زدن ضد یخ در دماهای خیلی پائین آن ها را در محیط گرم
قرار بدهید تا یخ آن باز شود و از حرارت دادن آن جدًاا خودداری بفرمائید.
 -6در صورت لزوم می توان مصالح بویژه آب مصرفی را گرم کرد و با
استفاده از پوشش مناسب از اتالف دمای بتن تازه ریخته شده جلوگیری
کرد.
 -8در زمان بتن ریزی دمای هیچ قسمت از بتن نباید از  +5درجه
سانتیگراد کمتر شود چون در غیر این صورت فعالیت شیمیائی
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ال ا متوقف می
هیدراتاسیون سیمان جهت گیرش و مقاومت دهی کام ً
شود.

مشخصات فنی نوع مایع

 -2رنگ :زرد
 -1وزن مخصوصgr/cm 1/25 :
7 :PH -3
 -4شرایط و مدت نگهداری  :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از
سرما و گرما به مدت یک سال
 -5بسته بندی :در گالن های  15و  15و بشکه های  115کیلوگرمی
مشخصات فنی نوع پودری:
 -2رنگ :سفید
3
 -1وزن مخصوصgr/cm 1/95 :
7 :PH-3
 -4شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از
سرما و گرما و رطوبت به مدت یک سال
3

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست ،با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و یا
با مخاط های تنفسی با آب گرم بشویید و بالفاصله به پزشک مراجعه
نمائید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت:
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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TC118شاتکریت
Conmix TC118

توضیحات

شاتکریت  TC118سرعت هیدراتاسیون سیمان را باال می برد و به همین
علت مقاومت اولیه مخلوط به سرعت افزایش یافته و گیرش نهایی آن به
طور قابل مالحظهای تسریع می شود.

موارد مصرف

تونل ها ،آبروها ،خاکریزها ،گودبرداری ها ،کارهای تعمیراتی بتن ،تقویت
سازه های بتنی و بنایی.

مزایا

 -2کاهش ریزش مصالح
 -1سهولت اجرای سقف های قوسی شکل و انحنادار
 -3افزایش چسبندگی
 -4آب بندی کردن سطوح

میزان مصرف

مقدار مصرف آن  %1تا  %4وزن سیمان می باشد و برای تسریع بیشتر
در زمان گیرش میزان مصرف به  %5تا  %6وزن سیمان افزایش می یابد.
در صورت مصرف بیشتر از  %9وزن سیمان مقاومت فشاری کاهش
خواهد یافت.

روش مصرف

 TC118به دو روش خشک و تر انجام می شود در روش خشک سیمان
و مصالح سنگی با یکدیگر مخلوط و به وسیله فشار باد به شیلنگ پاش
هدایت می شوند و در خروجی شیلنگ ،آب به آن اضافه می شود در
روش تر تمام اجزا خشک و مالت و  TC118و آب با یکدیگر مخلوط شده
و این مخلوط به سطح مورد نظر پاشیده می شود.
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باید توجه داشت انجام آزمایش های اولیه برای کنترل زمان گیرش و
مختصات مقاومت  14ساعته بر روی سیمان مصرفی در دستور کار قرار
گرفته شود

نحوه ارزیابی مختصات مقاومت  14ساعته:
گیرش نهائی مقاومت  14ساعته
گیرش اولیه
 28تا 15
 6تا  8دقیقه
 1دقیقه
مگاپاسکال
 21تا 25
 8تا  21دقیقه
 5دقیقه
مگاپاسکال
کمتر از 25
بیش از 25
بیش از 25
مگاپاسکال
دقیقه
دقیقه

رده بندی
خوب
قابل قبول
ضعیف

مشخصات فنی:
حالت فیزیکی :پودری
رنگ :سفید مایل به زرد
وزن مخصوصgr/cm3 1/3 :
عدد قلیایی(حل در مایع)  6/5تا 7/5
یون کلر :ندارد
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه به دوراز سرما و گرما و
رطوبت به مدت یک سال
بسته بندی :در کیسه های  15کیلوگرمی

نکات ایمنی:

همانند سایر مواد شیمیائی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید .در هنگام
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عمل شاتکریت استفاده از ماسک ،عینک ایمنی و دستکش الزامی
است.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن وساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند.
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 TC119ژل میکروسیلیکا
Conmix TC119

توضیحات
ژل میکروسیلیکا مناسبترین افزودنی بتن جهت افزایش دوام ،اسالمپ
و مقاومتهای تکنیکی و شتتیمیایی بتن در مناطق ستتاحلی شتتمال و
جنوب ایران که در معرض شدید خوردگی شیمیایی به ویژه یون کلر قرار
دارند می باشد .با استاندارد  ASTM C1240مطابقت دارد.

موارد مصرف
ستتتتاختت بتنهتای پر مقاومت ،نفوذناپذیر و مقاوم در مقابل حمالت
شتتتیمیایی نظیر استتتکلهها ،ستتتازههای بتنی در محیطهای خورنده در
مناطق شمالی و جنوبی کشور

مزایا
.2
.1
.3
.4
.5
.6

افزایش روانی بتن بدون نیاز به سوپر روان کننده
افرایش مقاومت های شیمیایی و مکانیکی و نفوذناپذیری بتن
اقتصادی و مقرون به صرفه بودن
به علت دارابودن مواد واترپروف در ترکیبات آن عالوه بر افزایش
نفوذناپذیری ،باعث آببندی بتن نیز می شود.
جابجایی ،نگهداری و مصرف بسیار آسان و راحت
حفاظت از سالمتی و بهداشتی کارکنان و محیط کار

میزان مصرف
به مقدار  4الی  7درصد وزن سیمان مصرفی

روش مصرف
در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه و  3دقیقه مخلوط نمایید.

نکته
الف) جهت باالرفتن راندمان بهتر استتت  %45مقدار  TC119را در هنگام
ساخت بتن و  %65الباقی را قبل از تخلیه ،به بتن افزود.
ب) متناسب با میزان ژل مصرفی از مقدار آب اختالط کسر شود.
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ج) پس از بازکردن درب بستته محتویات آنرا بالفاصله استفاده نموده و از
مصرف مواد خشک شده جدًاا خودداری نمایید.
د) ژل میکروستیلیس به سه صورت دیرگیر ،زودگیر و معمولی قابل تولید
و عرضه می باشد .بسته به شرایط جوی منطقه و شرایط بتن ریزی نوع
آن تعیین می گردد.

مشخصات فنی
حالت فیزیکی :ژلهای
رنگ :خاکستری تیره
وزن مخصوص2/4 gr/cm3 :
یون کلر :ندارد
6 :PH
شتتترایط و مدت نگهداری :در بستتتتهبندی اولیه و دربستتتته به دور از
سرماوگرما به مدت یک سال
بسته بندی :درظرف های  25و  15کیلوگرمی

نکات ایمنی
درصورت تماس با پوست ،با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و یا با
مخاطهای تنفستتی با آب گرم شتتستتته و بالفاصتتله به پزشتتک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند.
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 TC119Aژل میکروسیلیس(پایه کربوکسیالت)
Conmix TC119A

توضیحات
Conmix TC119Aافزودنی بتن جهت افزایش دوام ،اسالالالم و
مقاومتهای مکانیکی و شالالالیمیایی بتن در مناطق سالالالا لی
شمال و جنوب ایران که در معرض شدید خوردگی شیمیایی به
ویژه یون کلر قرار دارند می باشالد .با استانداردASTM C1240 -5
مطابقت دارد.

موارد مصرف
ستتتتاختت بتنهتای پر مقاومت ،نفوذناپذیر و مقاوم در مقابل حمالت
شتتتیمیایی نظیر استتتکلهها ،ستتتازههای بتنی در محیطهای خورنده در
مناطق شمالی و جنوبی کشور،آب بندی .

مزایا
 .2افزایش روانی بتن بدون نیاز به سوپر روان کننده
 .1افرایش مقاومت های شیمیایی و مکانیکی و نفوذناپذیری بتن
 .3اقتصادی و مقرون به صرفه بودن
 .4به علت دارابودن مواد واترپروف در ترکیبات آن عالوه بر افزایش
نفوذناپذیری باعث آببندی بتن نیز می شود.
 .5جابجایی ،نگهداری و مصرف بسیار آسان و راحت
 .6حفاظت از سالمتی و بهداشتی کارکنان و محیط کار
 .7کاهش میزان مصرف سیمان
 .8کاهش میزان Shrinkage
 .9امکان حمل بتن در مسافت های طوالنی
حفظ اسالمپ در طوالنی مدت
.25
سازه های بتنی در معرض تغیرات شديد سرما و گرما
.22
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میزان مصرف
به مقدار  1الی 4درصد وزن سیمان مصرفی

روش مصرف
در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه و  5دقیقه مخلوط نمایید.

نکته
الف) جهت باالرفتن راندمان بهتر استتت  %45مقدار  Conmix TC119Aرا
در هنگام ساخت بتن و  %65الباقی را قبل از تخلیه ،به بتن افزوده شود.
ب) متناسب با میزان ژل مصرفی از مقدار آب اختالط کسر شود.
ج) پس از بازکردن درب بستته محتویات آنرا بالفاصله استفاده نموده و از
مصرف مواد خشک شده جدًاا خودداری نمایید.
د) ژل میکروستیلیس به سه صورت دیرگیر ،زودگیر و معمولی قابل تولید
و عرضه میباشد.

مشخصات فنی
حالت فیزیکی :ژل
رنگ :خاکستری
وزن مخصوص~ 1/4 :
یون کلر :ندارد
الیاف -:
6 :PH
شتتترایط و مدت نگهداری :در بستتتتهبندی اولیه و در بستتتته به دور از
سرماوگرما به مدت یک سال
بسته بندی :در ظروف  15کیلوگرمی
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نکات ایمنی
درصورت تماس با پوست ،با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و یا با
مخاطهای تنفستتی با آب گرم شتتستتته و بالفاصتتله به پزشتتک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند.
الزم به ذکر است شرکت مواد مهندسی تیوا قابلیت تولید ژل
میکروسیلیس با توجه به شرایط بتن ریزی و شرایط خاص آب و هوایی را
طبق استاندارهای بین المللی را دارا میباشد.
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 TC119Aمکمل بتن
Conmix TC119A

توضیحات
مکمل بتن افزودنی بتن جهت افزایش دوام ،استتتالمپ و مقاومتهای
مکانیکی و شیمیایی بتن در مناطق ساحلی شمال و جنوب ایران که در
معرض شدید خوردگی شیمیایی به ویژه یون کلر قرار دارند می باشد .با
استاندارد ASTM C1240 -5مطابقت دارد.

موارد مصرف
ستتتتاختت بتنهتای پر مقاومت ،نفوذناپذیر و مقاوم در مقابل حمالت
شتتتیمیایی نظیر استتتکلهها ،ستتتازههای بتنی در محیطهای خورنده در
مناطق شمالی و جنوبی کشور

مزایا
 .2افزایش روانی بتن بدون نیاز به سوپر روان کننده
 .1افرایش مقاومت های شیمیایی و مکانیکی و نفوذناپذیری بتن
 .3اقتصادی و مقرون به صرفه بودن
 .4به علت دارابودن مواد واترپروف در ترکیبات آن عالوه بر افزایش
نفوذناپذیری باعث آببندی بتن نیز می شود.
 .5جابجایی ،نگهداری و مصرف بسیار آسان و راحت
 .6حفاظت از سالمتی و بهداشتی کارکنان و محیط کار
 .7کاهش میزان مصرف سیمان
 .8کاهش میزان Shrinkage
 .9امکان حمل بتن در مسافت های طوالنی
حفظ اسالمپ در طوالنی مدت
.25
.22
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میزان مصرف
به مقدار  3الی 5درصد وزن سیمان مصرفی

روش مصرف
در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه و  5دقیقه مخلوط نمایید.

نکته
الف) جهت باالرفتن راندمان بهتر است  %45مقدار  TC119Aرا در هنگام
ساخت بتن و  %65الباقی را قبل از تخلیه ،به بتن افزوده شود.
ب) متناسب با میزان ژل مصرفی از مقدار آب اختالط کسر شود.
ج) پس از بازکردن درب بستته محتویات آنرا بالفاصله استفاده نموده و از
مصرف مواد خشک شده جدًاا خودداری نمایید.
د) ژل میکروستیلیس به سه صورت دیرگیر ،زودگیر و معمولی قابل تولید
و عرضه می باشد .بسته به شرایط جوی منطقه و شرایط بتن ریزی نوع
آن تعیین می گردد.

مشخصات فنی
حالت فیزیکی :پودر
رنگ :قهوه ای روشن
وزن مخصوص:
یون کلر :ندارد
6 :PH
شتتترایط و مدت نگهداری :در بستتتتهبندی اولیه و در بستتتته به دور از
سرماوگرما به مدت یک سال
بسته بندی :درکیسه های  25و  25کیلوگرمی

نکات ایمنی
درصورت تماس با پوست ،با آب و صابون و درصورت تماس با چشم و یا با
مخاطهای تنفستتی با آب گرم شتتستتته و بالفاصتتله به پزشتتک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند.
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 TC120فوق روان کننده آببند
Conmix TC120

توضیحات

 TC120فوق روان کننده ای با کیفیت بسیار عالی جهت کاربرد در بتن ،با
دوام و آب بند که با استاندارد  ASTM C494مطابقت دارد .نحوه عملکرد
آن به این طریق استتتت که منافذ موئینگی را با کم کردن میزان آب به
ستتیمان کاهش می دهد .آهک هیدراته اضتتافی با پوزاالن فعال واکنش
داده و منافذ موئینگی را پر می نماید .بنابراین در بتن ستتتخت شتتتده
استتتحکام دوام و مقاومت در برابر ضتتربات مکانیکی و مواد شتتیمیایی
افزایش می یابد TC120 .میزان خروج آب از ستتطح را کاهش می دهد و
جهت کاربرد در بتن هایی که پمپ می شوند .ایده آل می باشد.

موارد مصرف

 TC120بتته عنوان افزودنی برای تهیتته بتن آب بنتتد جهتتت تونتتل هتتا،
فونداسیون ها ،سازه های پیش ساخته ،پارکینگ ها ،مخازن آب ،خطوط
آب و فاضالب ،استخرها ،کانال های زیرزمینی و  ...کاربرد دارد.

مزایا
-

مقاومت بسیار باال
آب بندی دائمی جسم بتن
حداکثر مقاومت در برابر محیط های خورنده و مهاجم
کاهش نسبت آب به سیمان و متعاقبًاا افزایش مقاومت فشاری
تشتتکیل هیدرات های ستتیلیکات کلستتیم در نتیجه آب بندی تخلخل
های موئینه

-

مقدار مصرف

 TC120به میزان  5/8الی  1درصتد وزن ستیمان مصترفی به مخلوط آماده
اضافه می شود.

روش مصرف

ال ا یکنواخت به
 TC120باید پیش از استفاده همزده شود تا مخلوطی کام ً
دستت آید و سپس به میزان الزم به بتن آماده اضافه و به مدت  3دقیقه
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مخلوط شود و عمل بتن ریزی پس از آن صورت گیرد.

مشخصات فنی:
-

حالت فیزیکی :مایع
رنگ :قهوه ای تیره
وزن مخصوصgr/cm3 2/1 :
شتترایط و مدت نگهداری :به دور از ستترما و در بستتته بندی اولیه به
مدت یک سال
بسته بندی :در گالن های  15و بشکه های  115کیلوگرمی

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست  ،با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و یا
با مخاطهای تنفستتی با آب گرم بشتتویید و بالفاصتتله به پزشتتک مراجعه
نمائید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بینالمللی می باشند.
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باب زای بتن
Conmix TC122
شرح:
یک افزودنی مایع هوازای بتن که فاقد کلراید می باشد که مقاومت بتن
را در برابر تخریب های ناشتتی از یخ زدن و ذوب شتتدن افزایش می دهد
واین اجازه را به تولید کنندگان بتن می دهد تا در شتتترایط بد محیطی
قابلیت بتن ریزی داشته باشند.
با استاندارد
ISIRI 2930
ASTM C666
ASTM C233
ASTM C 260 - 06
 ASTM C457مطابقت دارد.
موارد مصرف:
• برای کلیه بتن های آماده ،پیش ستتاخته و دیگر بتن هایی که نیاز به
ایجاد هوای اضافی دارند.
•  ( ACI 201راهنمای بتنهای بادوام ) توصتتتیه می نماید در تمام بتن
هایی که در معرض یخ زدن و ذوب شدن قرار دارند ،یا در معرض مواد یخ
زدا در زمستان قرار دارند باید از مواد هوازا استفاده گردد.
• در بتن هایی باعیار سیمان باال و اسالمپ پایین که نیاز به یک افزودنی
هوازای بستیار موثر می باشتند  Conmix TC122بسیار خوب عمل می
کند.
•  Conmix TC122در مواقعی که ستتیستتتم حباب های هوای بستتیار
پایدار در مدت زمان زیاد الزم است استفاده می گردد.
مزایا:
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• کاهش از پوستتته شتتدن ،پیوستتته شتتدن ستتطح بتن به علت تولید
حبابهای ریز هوا دربتن و افزایش مقاومت بتن در برابر تخریب ناشتتی از
یخبندان ونمک های یخ زدا.
• کاهش آب انداختگی و جداشتتتدگی ستتتنگدانه ها به علت افزایش
چسبندگی و قوام بتن.
• افزایش کارآیی بتن مخصوصًاا در بتن هایی که فقر ریزدانه دارند.
• پایداری بسیار زیاد هوای ریز ایجاد شده باعث شده تا در طیف وسیعی
از بتن ها قابل مصرف می شود.
عملکرد هوازایی:
با استتتفاده از  Conmix TC122حباب های هوا از طریق ماشتتین های
اختالط با بتن ترکیب می شتتود .و به میلیونها حباب ریز میکروستتکوپی
پایدار تبدیل می گردد.
این حبابهای هوا مانند ستتتاچمه های بلبرینگ انعطاف پذیرند ،بنابراین
کارآیی بتن را افزایش می دهند و این موضتتوع ما را قادر می ستتازد که
میزان آب بتن را کاهش دهیم بدون اینکه در استتتالمپ کاهش صتتتورت
پذیرد.
آب انداختگی ،جمع شتتتدگی پالستتتتیک و جدا شتتتدگی دانه همچنین
کاهش می یابد.
 Conmix TC122باعث افزایش دوام بتن در مواردی که ستتتطح بتن در
معرض یخ زدن و ذوب شتتتدن قرار دارد می گردد .همچنین مواردی که
نمک های یخ زدا ،آب دریا و قلیا ها قرار دارد مقاومت بتن را در برابر
خوردگی افزایش می دهد.
میزان مصرف:
مقدار مصرف بستگی به میزان هوای مورد نیاز در بتن دارد.
میزان مصترف به چندین متغیر بستگی دارد از قبیل طرح اختالط ،خواص
مواد سیمانی ،سنگدانه ریز و درشت و اثرات دیگر مواد شیمیایی و دیگر
موارد مثل آب و هوا ،دمای بتن،زمان اختالط و زمان اضافه کردن در میزان
مواد مصتترفی موثر هستتتند .توصتتیه می شتتود قبل از مصتترف با انجام
آزمایشتات الزم در محل پروژه و شرایط موجود و میزان مصرف تعیین می
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گردد( .جهت انجام این موضتتوع می توانید با گروه فنی شتترکت تماس
حاصل فرمایید).
به طور کلی میزان مصتترف Conmix TC122در بتن حدود  25 ~ 15میلی
لیتر در  255کیلوگرم سیمان است.
* مواد زیر بر میزان مصتترف و هوای ایجاد شتتده در مقادیر یکستتان تأثیر
گذارند:
الف – سیمان:
با افزایش نرمی سیمان ؛ مقدار هوازایی کاهش خواهد یافت ،همچنین
با افزایش سیمان مصرفی مقدار هوازایی کاهش می یابد نوع سیمان و
تأمین کننده سیمان در میزان مصرف و هوای تولید شده اهمیت خاصی
دارد.
ب – ماسه مصرفی:
در صتورتیکه در دانه بندی ،مقدار ستیلت ،منبع تهیه ماسته ،شتکل دانه
ها تغییراتی بوجود آید مقدار هوای ایجاد شده بتن تغییر خواهد کرد.
ج -ناخالصی های آلی:
وجود ناخالصتتتتی های آلی و کربن میزان تأثیر ماده افزودنی هوازا را
کتاهش داده ودر نتیجه میزان اثرگذاری ماده افزودنی هوازا را کاهش
میدهد.

مشخصات:
ظاهر :مایع قرمز رنگ
جرم حجمی 2/51 :در دمای  15درجه سانتی گراد
میزان یون کلر :ندارد
میزان مواد قلیایی 24 :گرم در هر لیتر
سازگاری:
مصتترف Conmix TC122با یک کاهش دهنده آب باعث کاهش موثر در
میزان آب می گردد.
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هنگامی که Conmix TC122با میکروستتیلیس و دیگر مواد افزودنی به
بتن اضافه می شود یک سری آزمایشات جهت تعیین میزان مصرف قبل
از اجرا الزم می باشد.
ایمنی:
• از تماس Conmix TC122با چشم و پوست خودداری نمایید.
• در صتتورت تماس با چشتتم یا پوستتت حتمًاا محل تماس را با آب فراوان
بشویید و به پزشک مراجعه نمایید.
• در صورت نوشیدن سریعًاا بیمار را به پزشک انتقال دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر به برگه ایمنی محصول مراجعه فرمایید.
بسته بندی:
Conmix TC122در ظروف  15لیتری ،در بشتتتکه های  155لیتری و در
صورت مصرف زیاد در تانکر قابل تحویل می باشد.
* تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می
باشند
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میکروسیلیس TC 121
Conmix TC121
هدف از استفاده:
میکروسیلیس برای افزایش مقاومت  ،آب بندی  ،دوام و پایداری بتن به
کار می رود .همچنین از این محصول میتوان به منظور نفوذ ناپذیری کمتر
نسبت به بتن معمولی و افزایش مقاومت در برابر محلول های
شیمیایی نظیر یون های کلر و کاهش شدت خوردگی در بتن های
مسلح استفاده نمود  ASTMC1240و EN13263وبا توجه به جذب آب
باالی میکروسیلیس توصیه میشود میکروسیلیس همراه با فوق روان
کننده ویا فرا روان کننده در بتن استفاده شود.
دامنه كاربرد:
 -2تهیه بتن جهت داشتن مقاومت در برابر محلول های شیمیایی کلر و
سولفات
 -1تولید بتن با مقاومت کششی ،سایشی ،خمشی زیاد
 -3تهیه بتن آب بند
 -4تهیه بتن با مقاومت و دوام بیشتر در سازه های آبی بخصوص در
مناطق جنوبی کشور
 -5تولید با مقاومت در برابر خوردگی
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خواص و اثرات:
 -2افزایش مقاومت فشاری  ،کششی  ،سایشی و خمشی
 -1افزایش دوام در حضور نمک های یخ زا
 -3افزایش دوام در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
 -4افزایش دوام در محیط های با درجه حرارت باال
 -5کاهش مصرف سیمان و حرارت هیدراسیون
 -6کاهش نفوذ پذیری بتن
 -7کاهش واکنش مخرب قلیایی ها با سنگدانه
 -8کاهش خزش و انقباض ناشی از خشک شدن
 -9کاهش شدت خوردگی آرماتور ها
 -25افزایش مقاومت الکتریکی بتن
 -22کاهش اثر عوامل شیمیایی مخرب
 -21بهبود قابلیت پمپاژ
-23افزایش چسبندگی میان آرماتور و بتن
 -24افزایش دوام و عمر سازه
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 -25کاهش درز های حاصل از انقباض
 -26افزایش مدول االستیسیته
 -27کاهش حجم  ،وزن و هزینه سازه
 -28واکنش پوزوالنی سریع
 -29کاهش آب انداختگی
 -15کاهش کربناسیون و انقباض حاصل از آن
 -12کاهش نفوذ عوامل مخرب نظیر کلر و هیدروکسید
مشخصات فني:
رنگ  :خاکستری
الت فیزيكي  :پودر
داقل خلوص سیلیس  59 :درصد -فاقد کربن وکلر
وزن مخصوص  gr/cm3 2/2 :در دماي cº15
وزن مخصوص ظاهری kg/cm3 300 – 250 :
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طرح اختالط و میزان مصرف:
میزان مصرف  TC 121جهت حصول باال ترین کارایی با توجه به مصالح
مصرفی و بسته به شرایط ویژه پروژه باید از طریق آزمایش های
کارگاهی تعیین گردد البته بسته به افزایش عمر مفید و دوام بتن مورد
نظر مصرف بین  5تا  8درصد سیمان مصرفی ( با توجه به عیار سیمان )
معمول می باشد .

روش مصرف و توصیه های فنی:
این محصول به عنوان جایگزین بخشی از سیمان  ،با یکی از تیپ های
«فوق روان کننده و یا فراروان کننده » با توجه به کارایی مورد نظر  ،مورد
مصرف قرار می گیرد
شرايط نگهداري:
به مدت یک سال پس از تاریخ تولید در بسته بندی های اولیه
در محیط خشک و عاری از رطوبت
بستهبندي:
با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر میباشد

54

TP622گروت

Procoat TP 622
توضیحات:
 TP622یک محصول آماده به مصرفی است که فقط با افزودن مقدار
معینی آب ،به مالتی روان و بدون جمع شدگی تبدیل می گردد.
این محصول به گونه ای تولید گشته که بتوان آنرا به شکل خمیری و یا
روان به آسانی برای تسطیح ،گروت ریزی و یا پرکردن گودالها استفاده
نمود بطور کلی  TP622محصولی است که برای پرکردن هر نوع فضای
خالی مورد استفاده قرار میگیرد که بعد از عمل گیرش مقدار محدود و
کنترل شدهای تقریبًاا معادل و یا بیش از میزان انقباض ناشی از تبخیر آب
و خشک شدن منبسط میشود.
با استفاده از  TP622در زمان بسیار کوتاهی عمل گیرش انجام میشود
و بعد از عمل گیرش عمل سخت شدن و به استحکام و مقاومت نهائی
رسیدن انجام میگیرد.

موارد مصرف:

پایههای فلزی ساختمانها ،زیر دکلهای برق ،محل استقرار ماشین آالت
سنگین ،پرکردن هر نوع حفره و شکاف و یا پرکردن اطراف میلههای مهار
کننده در پیش ساختههای بتنی.

مزایا:
 -2عدم جمع شدگی
 -1غلظت قابل تنظیم با کمک آب
 -3دستیابی سریع به مقاومت اولیه
 -4اتصال کامل و بسیار خوب با بتن و سطوح فوالدی
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میزان مصرف:
هر کیسه  15کیلوگرمی  TP622فضایی معادل  25/31لیتر را پر میکند.
به طور کلی در حالت روان  97کیسه  TP622یک متر مکعب فضا را پر می
کند.

طریقه مصرف:
ابتدا سطح مورد نظر را از عوامل چربی زا و گرد و غبار و هر نوع مواد
ال ا پاک نموده و با آب شستشو داده شود .سپس پس از
روغنی کام ً
خشک نمودن آبهای زائد ،مقدار معینی آب داخل میکسر و یا ظرف
مناسب و تمیزی ریخته TP622 ،را به آرامی به آن بیافزائید( ،آب مصرفی
برای هر کیسه  TP622تقریبًاا  3/5لیتر می باشد) به مدت  3الی  5دقیقه
به خوبی هم زده به طوری که مخلوطی یکنواخت و همگن و فاقد حباب
هوا به دست آید .مالت آماده را بالفاصله در نقطه معینی با پیوستگی و
در ارتفاع مناسبی که فشار حرکتی الزم را تأمین نماید بریزید.
بالفاصله روی سطوح باز را باگونی خیس بپوشانید و آنرا مرطوب نگه دارید
تا زمانی که آماده پرداخت کاری و یا به گیرش اولیه نائل گردد .در صورت
دستیابی به عمل آوری مطمئن تر میتوان از محصول عمل آورنده TP622
استفاده نمود.

نکات مهم:
دمای آب مصرفی به اندازهای باید باشد که دمای مالت بین  +5الی +35
باشد.
از آب بادمای بیشتر باید پرهیز کرد چرا که موجب روانی بیشتر و در نتیجه
آب انداختگی و جدا شدگی میگردد.
از عملیات اضافی و ویبره کردن باید خودداری شود.
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می بایست به اندازه مورد نیاز در یک مرحله گروت ریزی ،مالت آماده کرد
و از رقیق کردن مجدد و از استفاده بیش از اندازه آب مصرفی باید پرهیز
نمود.

مشخصات فنی:
حالت فیزیکی  :پودر
رنگ  :خاکستری
3
وزن مخصوص gr/cm 2/75 :
انبساط آزاد  1 :تا  5درصد
انبساط ماندگار  5 :تا  5/5درصد
مدت و شرایط نگهداری :در بسته بندی اولیه به دور از رطوبت و سرما به
مدت یکسال
بسته بندی :در کیسههای  15کیلوگرمی
سن آزمون (روز)
فشاری
مقاومت
()N/mm2
خمشی
مقاومت
()N/mm2

3

7

24

18

47/4

55/3

65/6

75/7

8/5

8/1

8/6

25/7

نکات ایمنی:
همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشمها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی :
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأئیدیه کیفیت:
تمام محصوالتی که توسط شرکت مهندسی تیوا تولید و عرضه میگردند
مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.
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 TP 621Bگروت اپوکسی تک جزئی

Procoat TP 621B
مصارف

گروت اپوکسی تک جزئی یک گروت بسیار پر مقاومت است و برای گروت
ریزی در زیر تکیه گاه سازه های سنگین مانند پل ها ،جان پناه ها و دکل
های روشنایی استفاده میشود.

مزایا






این گروت از نوع غیر انقباضی است.
دارای مقاومت فشاری اولیه و نهایی باال می باشد.
دارای روانی مناسب به ویژه در دماهای پایین.
نفوذپذیری کم این گروت دوام آن را تضمین می کند.
قابل ریختن بصورت دستی و بصورت پمپی.

مطابقت با استانداردها

این محصول با استاندارد  ASTM C1107 Grade Cمطابقت دارد.

شرح

گروت بصورت پودر آماده تولید شده و در کیسه های  15کیلوگرمی عرضه
می گردد .این محصول به ویژه برای گروت ریزی در زیر تکیه گاه ،پل ها و
صفحات پای ستون جان پناه ها طراحی شده است.
با اضافه نمودن مقدار معینی آب به پودر آماده ،گروتی بسیار روان بدست
می آید که دارای مقاومت اولیه و نهایی باال و همچنین دوام زیاد است.
این گروت برای مقاطع با ضخامت  25تا  255میلیمتر مناسب است .برای
دستیابی به ضخامتهای بیشتر میتوان از سنگدانه های تمیز و خشک
 25میلیمتر استفاده نمود.

پشتیبانی فنی

شرکت مواد مهندسی تیوا طیف وسیع و جامعی از محصوالت ساختمانی
با کارآیی و کیفیت باال را در اختیار متقاضیان قرار می دهد .بعالوه ،این
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شرکت خدمات پشتیبانی فنی را در سطح جهان و در کارگاه های محل
ساخت به کارفرمایان ،مشاورین و پیمانکاران ارائه می نماید.

خواص

نتایج زیر بر اساس نسبت آب به پودر  5/24و در دمای  15درجه سانتیگراد
بدست آمده اند.
نتیجه
روش آزمایش
مقاومت فشاری  35 BS1881 partنیوتن بر میلیمتر مربع در سن  2روز
)116 (1983
 55نیوتن بر میلیمتر مربع در سن  3روز
 75نیوتن بر میلیمتر مربع در سن  7روز
 85نیوتن بر میلیمتر مربع در سن 18
روز
انبساط ASTMC827-87
انبساط مثبت کنترل شده
میزان کل یون کلر (بر سب درصد کمتر از %5/2
وزنی سیمان)
نفوذپذیری کلر AASHTO T277
خیلی کم
نفوذ پذیری آب  DIN 1048 Pt.5کمتر از  1میلیمتر
)(1191
میزان کل سولفات قابل حل در کمتر از %4
اسید ( SO3بر حسب درصد وزنی
سیمان)
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دستورالعمل مصرف
آماده سازی

سطح بتن باید عاری از روغن ،گریس و یا هرگونه مواد و ضایعات چسبیده
به سطح باشد .در صورتی که سطح بتن دارای عیب و نقص باشد.باید
ابتدا پاکسازی شده تا سطحی یکدست و سالم بدست آید.
سوراخ بولتها ) (Pocketو یا حفره های نصب باید با هوای تحت فشار تمیز
شده به نحوی که هرگونه گرد و نخاله از آنها زدوده شود.

زنجاب نمودن سطح بتن

پس از تمیز نمودن سطح بتن و قبل از گروت ریزی ،باید سطح بتن را
ال ا غرقاب نمود .دقیقًاا قبل از گروت ریزی ،باید
حداقل به مدت  1ساعت کام ً
تمام آب روی سطح بتن را خشک نمود .بخصوص در خشک کردن سوراخ
بولتها و یا حفره های نصب باید دقت ویژه بعمل آید.

صفحه تکیه گاه/صفحه پای ستون
تمیز بودن این نقاط و عاری آنها از روغن ،گریس ،یا زنگ زدگی اهمیت
ویژه ای دارد.

صفحات تراز

در صورتی که قصد دارید صفحات تراز را بعد از سفت شدن گروت خارج
ال ا با الیه ای نازک از گریس آنها را چرب کنید.
نمایید ،باید قب ً

قالب بندی
ال ا آب بند باشد بدین
با توجه به روانی  TP 621Bقالب بندی باید کام ً
منظور می توان از نوارهای الستیک فوم یا درزبندهای ماستیکی در زیر
قالب و بین اتصاالت استفاده نمود .درپاره ای از موارد ،استفاده از مالت
نیمه خشک ماسه و سیمان به عنوان قالب بندی امکان پذیر است در
قالب بندی باید خروجیهایی برای تخلیه آب پس از زنجاب نمودن سطح
بتن تعبیه نمود.

سطح مهار نشده (قالب بندی نشده)

مساحت سطح قالب بندی نشده گروت باید حداقل باشد بطور کلی
فاصله بین قالب بندی و لبه صفحه (پلیت) نباید از  255میلیمتر در سمت
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گروت ریزی و  55میلیمتر در سمت مخالف بیشتر باشد .در لبه های
جانبی ،نباید فاصله ای میان قالب بندی و صفحه وجود داشته باشد.

اختالط

برای دستیابی به نتایج مطلوب ،بهتر است از میکسرهای مکانیکی
استفاده شود برای اختالط مواد تا وزن  15کیلوگرم ،بهتر است از یک دریل
با سرعت پایین که بر روی آن پره همزن * MR3نصب شده است استفاده
شود.
برای وزنهای بیشتر باید از میکسرهای قوی پره دار استفاده نمود برای
اختالط نباید از دستگاههایی که دارای مارپیچ دوار هستند استفاده شود.
برای اینکه گروت ریزی بصورت پیوسته و بدون توقف انجام شودباید نفر و
تجهیزات کافی پیش بینی شود ممکن است استفاده از یک مخزن برای
نگهداری گروت آماده الزم باشد مخزن مذکور باید دارای سیستمی باشد
که به آرامی گروت را تکان دهد یا هم بزند تا روانی آن حفظ شود.

میزان آب مصرفی

برای تهیه گروت سیال مقدار  3/5لیتر آب را با یک کیسه  15کیلوگرمی
 TP 621Bمخلوط نمایید.
میزان آب مورد مصرف باید به دقت پیمانه شده و در میکسر ریخته شود
محتوای پاکت  TP 621Bباید به آهستگی و بطور کامل به آب اضافه
شده و به مدت  5دقیقه بدون توقف ،مخلوط شود .با این کار گروتی همگن
و با غلظت یکنواخت حاصل می شود.
توجه در  1تا  3دقیقه اول اختالط غلظت گروت باال خواهد بود.

گروت ریزی

دقیقًاا قبل از گروت ریزی ،گروت آماده شده را کمی هم بزنید تا کشش
سطحی آن از بین برود و روانی اولیه خود را بدست آورد .برای بهره گیری
کامل از خاصیت انبساطی این گروت ،گروت ریزی را حداکثر در مدت 25
دقیقه پس از اختالط به پایان برسانید .از  TP 621Bبرای گروت ریزی
تا ضخامت  255میلیمتر در یک مرحله میتوان استفاده نمود.
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برای ضخامتهای بیش از  255میلیمتر باید به  TP 621Bسنگدانه های
 25میلیمتری با دانه بندی مناسب و عاری از گل والی اضافه نمود با این
کار عوارض ناشی از گرمازایی به حداقل برسد در صورت مخلوط کردن
گروت با سنگدانه نباید نسبت آن از  2:2بیشتر شود برای تهیه این مواد
بصورت بسته بندی آماده با دفتر این شرکت تماس حاصل فرمایید .خواص
گروت اصالح شده مذکور با موارد مندرج در این برگه اطالعات فنی متفاوت
خواهد بود.
قبل از گروت ریزی در زیر صفحات پای ستون ،سوراخ بولتها (در صورت
وجود) باید با گروت پر شوند.
هنگام اجرا ،جریان گروت ریزی باید حتمًاا بصورت پیوسته و بدون توقف
باشد .بنابراین قبل از شروع کار باید به اندازه کافی گروت آماده
شود.همچنین ،زمان الزم برای ریختن هر بچ گروت باید با زمان الزم برای
آماده کردن بچ بعدی تنظیم شود.
گروت ریزی فقط باید از یک سمت انجام گیرد تا از محسوب شدن هوا ویا
آب (منظور آب اضافی به جای مانده از مرحله زنجاب کردن است) در زیر
بیس پلیت جلوگیری شود ،توصیه میشود گروت ریزی از سمتی انجام
شود که گروت کوتاهترین مسافت را طی نماید .حد هیدورستاتیکی
گروت باید همواره حفظ شود :بطوری که جریان پیوسته گروت تأمین گردد.
برای گروت ریزی حجیم ،می توان از پمپ استفاده کرد.بدین منظور توصیه
می شود که از یک پمپ دیافراگمی قوی استفاده شود .همچنین ،می
توان از پمپهای مارپیچی و پیستونی نیز استفاده نمود.

عمل آوری

پس از گروت ریزی ،گروت اجرا شده باید بطور کامل عمل آوری شود بدین
منظور ،باید از مواد عمل آورنده  TP 621Bیا دیگر روشهای عمل آوری،
نظیر استفاده از گونی خیس یا پاشیدن آب استفاده شود.

تمیزکاری

کلیه ابزار و تجهیزات باید بالفاصله بعد از استفاده با آب شستشو داده
شوند چناچه مواد خشک شده باشد می توان آن را بصورت مکانیکی از
ابزار جدا کرده و یا با استفاده از حالل  TS 238اقدام به پاکسازی نمود.
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روش نمونه گیری

روش آزمایش گروتهای سیمانی با روش آزمایش بتن متفاوت است روش
نمونه گیری خاصی در این ارتباط وجود دارد برای کسب اطالعات بیشتر
با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

دستور العمل مصرف در هوای سرد
 TP 621Bرا در محیطی با دمای کمتر از  5درجه سانتیگراد مخلوط
نکنید .برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص محدودیتهای استفاده از
این ماده در شرایط آب و هوایی سرد ،به بند سوم ماده  2601آیین نامه
 DTp SHWمراجعه نمایید.

دستورالعمل مصرف در هوای گرم

توصیه می شود در درجه حرارتهای باالتر از  35درجه سانتیگراد از
دستورالعملهای زیر پیروی کنید:
 -2مصالح مخلوط نشده را در محل خنگ نگهداری کرده و از قرار دادن آنها
در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
 -1وسایل و تجهیزات را خنک نگه داشته و در صورت لزوم برای این کار از
سایبان استفاده کنید .بخصوص خنک نگهداشتن سطوحی از وسایل و
تجهیزات را که با مصالح در تماس مستقیم هستند .اهمیت زیادی دارد.
 -3از گروت ریزی در ساعات گرم روز و در زیر تابش مستقیم آفتاب
خودداری نمایید.
 -4برای اطمینان از گروت ریزی پیوسته و بدون توقف؛ مواد ،نفر و تجهیزات
کافی پیش بینی نمایید.
 -5درجه حرارت آب مصرفی در گروت ،کمتر از  15درجه سانتیگراد باشد.

محدودیتها

هرگز نباید گروت را در حالتهای مهار نشده اجرا نمود .یکی از حاالت مهار
نشدگی ،فضاهای آزاد اطراف بیس پلیت می باشد ،که باید آن را محدود
نمود در صورت عدم توجه به این موضوع ،احتمال گسترش ترک در گروت
وجود خواهد داشت.

63

برآورد مواد مصرفی
بسته بندی
بسته بندی

TP 621B

پاکتهای  15کیلوگرمی

خمیر حاصل از اختالط

TP 621B

 21/5لیتر به ازای هر پاکت

طریقه نگهداری
زمان مصرف  TP 621Bدر صورت نگهداری در انبار خشک و در پاکتهای
سربسته استاندارد خود 6 ،ماه پس از تاریخ تولید می باشد.
در صورت نگهداری در درجه حرارتهای باال ویا در محیطهای خیلی مرطوب،
زمان مصرف کاهش می یابد.

اقدامات پیشگیرانه
بهداشت و ایمنی
با توجه به کاربرد سیمان در ترکیبات TP 621Bهنگامی که این ماده
مرطوب می شود یا با آب مخلوط می شود .خاصیت قلیایی پیدا کرده و
می تواند برای پوست مضر باشد .هنگام اختالط ،از تنفس گرد این
محصول و تماس آن با پوست و چشم خودداری نمایید .هنگام کار باید از
دستکش ،عینک ایمنی و ماسک استفاده شود .برای محافظت بیشتر از
پوست میتوان از کرمهای محافظ استفاده نمود.
در صورت تماس این ماده با پوست باید پوست را با آب شستشو داده و
سپس با آب و صابون شستشو نمایید.در صورت تماس یافتن این ماده با
چشم ،بالفاصله چشم را با مقدار زیادی آب شستشو داده و فورًاا به
پزشک مراجعه فرمایید .در صورتی که فردی مبادرت به خوردن این ماده
نمود .بالفاصله وی را تحت مراقبت پزشکی قرار دهید و از تحریک بیمار
برای ایجاد حالت تهوع خودداری نمایید.
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TP612پوشش ضد خوردگی آرماتور

Procoat TP 612
توضیحات:
آهن و فوالد پس از قرارگرفتن در معرض شرایط جوی (هوا و رطوبت) و
محیط خورنده و نفوذپذیر به مرور زمان آثاری از خوردگی و زنگ زدگی بر
روی سطح آن ها ظاهر می گردد که نتیجه این فرسایش ایجاد ظاهر و
چشم اندازی نازیبا ،عدم ایمنی و در نهایت شکست فیزیکی سازه می
باشد .همچنین انبساط حجم تا میزان  455%در میلگردهای سازه های
بتنی در اثر خوردگی منجر به خرابی سازه های مذکور می گردد.
سیستمی که برای محافظت سازه های فوالدی در نظر گرفته می شود
باید با توجه به اهمیت و حساسیت سازه طراحی شود به طوری که در
طول زمان بهره برداری و در شرایط محیطی ،سازه بتواند دوام و کارایی
خود را حفظ و از خوردگی آن جلوگیری نماید TP612 .محصولی است که
موجب گالوانیزاسیون سطوح فلزی در محل از طریق حفاظت کاتدی می
گردد TP612.با  %96روی خالص الکترولیت در الیه فیلم خشک دارای
چسبندگی بی نظیر با فوالد بوده و موجب حفاظت کاتدی سازه فلزی
می گردد .این حفاظت مکانیکی نیز توسط روی اتومایز شده که در
 TP612وجود دارد صورت می پذیرد .حفاظت مکانیکی نیز توسط فیلم
خشک  TP612تأمین می شود TP612 .در اثر صدمات ناشی از ضربات
مکانیکی و انبساط و انقباض های حرارتی به هیچ وجه ترک نخورده و
دچار آسیب نمی گردد.
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موارد مصرف

 -2امکان گالوانیزاسیون میلگردهای داخل بتن جهت افزایش طول عمره
سازه بتنی
 -1ترمیم قسمت های صدمه دیده سازه های گالوانیزه گرم.
 -3بر روی کلیه سازه های فلزی از قبیل :مخازن ،دکل های انتقال نیرو،
سازه های دریایی ،اسکلت های فوالدی ،لوله ها ،دریچه ها ،سیلوها،
ماشین آالت صنعتی ،سازه های صنعتی ،کشتی ها و شناورها ،پل ها،
کانتینرها ،میلگردهای داخل بتن تاسیسات سدها ،تاسیسات آب و
فاضالب و  ..می توان اجرا نمود.

مزایا:

 -2گالوانیزه نمودن سازه های فلزی در محل بدون نیاز به جداسازی و
تفکیک سازه.
 -1اجرای  TP612بر روی سازه های گالوانیزه گرم موجب شارژ خاصیت
حفاظت کاتدی می گردد.
 -3اجرای آسان توسط روش های متداول از قبیل قلم مو ،غلتک نقاشی،
پیستوله ،غوطه وری و ...
 -4مقاومت حرارتی از  45تا  255درجه سانتیگراد.
 TP612 -5انعطاف پذیر بوده و در شوک حاصله از انبساط و انقباض های
حرارتی و برودتی ترک نخورده و از سطح فلز به هیچ عنوان جدا نمی
شود.
 -6مقاومت باال در برابر ساییدگی و خراش ها.
 -7سمی نمی باشد وعاری از سرب ،کادمیوم ،تولوئن ،گزیلن ،بنزن،
متیلن کلراید ،متیل اتیل کتن است.
 TP612 -8فاسد نمی شود و دارای انبارداری نامحدود است.
 -9مقاومت در محیط های اسیدی و قلیایی.
 -25قابلیت اجرا در محیط های بسیار شرجی و مرطوب.
 -22دارای گواهینامه و تاییدیه های معتبر بین المللی.

میزان مصرف

هر کیلوگرم  TP612سطحی معادل  43/5متر مربع را به ضخامت 45
میکرون پوشش می دهد.
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روش مصرف

قبل از مصرف می بایست در سطوح صاف و صیقلی آن را زبر نمایید که
این موضوع اهمیت فراوانی در کیفیت پوشش اجرا شده دارد .در سطوح
قدیمی گالوانیزه و سطوح زنگ زده می بایست قسمت های پوسته شده
را از جان فلز جدا نمود و همچنین در صورت وجود هرگونه روغن و یا چربی
ال ا آن را تمیز کرد .در سطوح از قبل رنگ شده می بایست
می بایست کام ً
ال ا حذف نموده به طوری که  TP612مستقیمًاا
پوشش قدیمی رنگ را کام ً
بر روی فلز اجرا شود .برای اجرا بر روی میلگردها تمیز بودن آن ها کفایت
می کند TP612 .را می توان به روش متداول نقاشی ،پیستوله ،غوطه
وری و  ...مورد مصرف قرار داد.

مشخصات فنی:
رنگ :طوسی
وزن مخصوصgr/cm 2/67 :
درصد روی موجود در الیه خشک :حداقل %96
ویسکوزیته 3555 :الی cps 3555
بسته بندی :در بسته بندی های  5کیلوگرمی
مدت و شرایط نگهداری :در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و
گرما به مدت نامحدود
3

نکات ایمنی:

همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت:

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه می
گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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TP614روغن قالب

Procoat TP 614
توضیحات

 TP614ترکیب خاصی است از روغن های تصفیه شده معدنی و مواد
امولسیفایر ،که به راحتی با آب مخلوط شده امولسیونی پایدار به دست
می آید که با استفاده از آن قالب های بتنی آسانتر باز و آزاد می شوند.

موارد مصرف

 -2برای سهولت و سرعت بخشیدن به امر باز کردن قالب ها
 -1ممانعت از چسبیدن بتن یا ذرات سیمان به سطح قالب
 -3حصول نمای بتنی با سطحی صاف ،تمیز ،فشرده و بدون لکه چربی
 -4جلوگیری از پوسته شدن هرگونه پوشش بعدی روی بتن
 -5جلوگیری از فرسوده شدن قالب ها
 -6صرفه جویی در وقت نیروی انسانی و کاهش هزینه آماده سازی مجدد
قالب ها

مزایا

 -2امولسی فایر مصرف شده در این روغن از ترکیبات صابون  N6ساخت
آلمان و اسید اولوئیک خنثی شده می باشد.
 TP614 -1در ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی تسهیالت
بسیاری فراهم می سازد و برای قطعاتی که  95درجه سانتیگراد به عمل
ال ا مناسب است.
می آیند کام ً
 TP614 -3حاوی مواد ضد زنگ بوده و از زنگ زدن قالب های فلز جلوگیری
می کند.
 TP614 -4قابلیت جذب رطوبت را در قالب های چوبی کاهش داده مانع
تورم ،ترکیدن و پوسیدن آنها می شود.

میزان مصرف

هر لیتر  TP614سطحی معادل  45تا  55متر مربع را پوشش می دهد.
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طریقه مصرف:
 TP614را بر حسب مورد نیاز می توان تا  2برابر با آب مخلوط کرده ،پس
از به هم زدن با پیستوله یا رول ،یا قلم مو روی سطح قالب اجرا نمود( .به
هم زدن کامل مخلوط تا کسب یک محلول همگن الزامی می باشد).

مشخصات فنی

 -2وزن مخصوص :حدود gr/cm 1
 -1قابلیت مصرف :مصرف محلول رقیق شده در هوای باالتر از صفر درجه
سانتیگراد
 -3شرایط و مدت نگهداری  :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از
سرما و گرما به مدت یک سال
 -4بسته بندی :گالن  15و بشکه  2555لیتری
3

نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست ،با آب و صابون و در صورت تماس با چشم و یا
با مخاط های تنفسی با آب گرم بشویید و بالفاصله به پزشک مراجعه
نمایید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه می
گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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TP616تخریب کننده

Procoat TP 616
توضیحات

ال ا بدون صدا وبی خطر که روش
 TP616یک ماده تخریب کننده کام ً
عملکرد آن بر مبنای نیروی حاصل از افزایش چشمگیر حجم آن می باشد.

موارد مصرف

جهت تخریب انواع سازه های بتنی وسنگی و در محل هایی که امکان
انجام عملیات ناریه وجود نداشته و همچنین استفاده از ماشین آالت
سنگین جهت تخریب مقدور نباشد.

مزایا

صدا ،موج انفجار ،گرد و غبار و سایر خطرات ناشی از انفجار را ندارد.
احتیاج به اکیپ متخصص جهت کاربری این محصول وجود ندارد و همچنین
نگهداری از آن نیازمند زاغه و محل های خاص نمی باشد.

روش و میزان مصرف

برای هر بار مصرف پنج کیلو  TP616را با دست و یا ترجیحًاا به وسیله یک
مخلوط کننده مکانیکی با آب مخلوط کرده و مصرف نمایید (غلظتی همانند
سمنو داشته باشید).
مقدار مصرف  TP616بستگی به فاصله چال ها و قطر آن ها دارد جدول
زیر مقدار تقریبی مصرف  TP616را بر اساس قطر چال برای چال هایی
با عمق  2متر.
قطر چال به mm
مقدار مصرف به kg

04 03 03 00 04 04 63 63
6.4 6.4 4.3 4.0 4.6 4.7 7.5 7.1

فاصله بین چال ها:
هر چقدر فاصله بین چال ها کمتر و قطر آن ها بیشتر باشد نیروی زیادتری
اعمال می شود و ترکیب مناسب آن با درصد خطای بیشتری در عمل به
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دست می آید .ولی جدول زیر می تواند راهنمای خوبی در این رابطه
باشد:
قطر سوراخ به mm
نوع ماده تخریب
شونده
بین مسلح
بتن غیر مسلح
سنگ های سخت
سنگ های نرم

نحوه

45

55

65

فاصله بین دو سوراخ
)(cm

35
45
35
45

55
75
45
85

65
255
65
215

فر چال ها:

 -2در سنگ ها یا بتن ایستاده و آزاد چال ها باید به صورت عمودی و در
سنگها و بتن های نهفته چال ها با زاویه  35نسبت به محور سنگ یا بتن
حفر شود.
 -1فواصل چال ها باید منظم و مطابق جدول فوق بوده و فاصله اولین چال
از لبه آزاد حداکثر 15cmباشد.
ال ا چال های عمودی از باال به پایین ترجیح داده می شود ،اما در
 -3اصو ً
مواقع ضروری می توان چال را به صورت افقی نیز حفر نمود.
-4عمق چال ها بسته به شکل و اندازه کار متغیر می باشد برای تخریب
کامل عمق چال باید  %75الی  %95ارتفاع سنگ یا بتن باشد.
ال ا تمیز و عاری از رطوبت و آب باشد.
 -5درون چال ها باید کام ً
 -6در صورت وجود آب در داخل چال یک تیوپ نایلونی مناسب اب قطر چاله
در داخل آن قرار دهید و سپس  TP616را داخل تیوپ نایلونی بریزید.
 -7در مورد سازه های بتنی که حالت موقت داشته و باید بعد از مدتی
تخریب شوند می توان با کار گذاشتن لوله فوالدی با ضخامت کم و یا لوله
پلیکا در داخل بتن به عنوان چال استفاده نمود و زمانی که سازه نیاز به
تخریب پیدا می کند با پر کردن لوله ها از  TP616آن را تخریب کرد.بدون
این که استفاده از لوله تاثیری تخریب بر عملکرد  TP616داشته باشد.
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 -9برای تاثیر بهتر پس از ریختن  TP616در داخل چال ها درب آن ها را با
یک گوه ی چوبی که حداقل یک ساعت خیسانده شده است محکم
ببندید.

نکات مهم:
 TP616باید در عرض  25دقیقه پس از مخلوط کردن با آب به داخل چال
ریخته شود .در غیر این صورت خود را گرفته و روانی اش کاهش می یابد
و ریختن آن در چال مشکل می شود.
در صورت سفت شدن  TP616نباید به آن آب اضافه کرد زیرا قدرت آن به
شدت کاهش می یابد.
ال ا از مالت پر شوند و از ریزش باران به درون چال ها
چال ها باید کام ً
جلوگیری به عمل آید.
 TP616نباید در معرض هوا قرار گیردو بسته آن پس از باز شدن باید
بالفاصله مصرف شود.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی :پودری
رنگ  :خاکستری
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و
گرما و رطوبت به مدت یک سال
بسته بندی :در کیسه های  15کیلوگرمی

نکات ایمنی

 در صورت تماس با پوست بالفاصله با آب بشویید. هنگام مخلوط کردن و ریختن از دستکش الستیکی و عینک ایمنیاستفاده نمایید.
 از نگاه کردن مستقیم به چال های پر شده تا حداقل  6ساعت پس ازریختن خودداری شود.
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 -از مصرف آب داغ خودداری شود.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید..

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه
می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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TP617رنگ بتن (پیگمنت)

Procoat TP 617
توضیحات
 TP613محصولی است که بر پایه اکسید آهن و دی اکسید تیتانیوم و
در پاره ای رنگ ها اکسید کروم ،با هدف تولید بتن و مالت رنگی به طوری
که با حفظ کارایی و توان مندی بتن آن را به رنگ دل خواه تبدیل می
کند.این محصول با استاندارد  ASTM C979مطابقت دارد.

موارد مصرف

 -2تولید بتن و مالت به رنگ دلخواه
 -1اجرای نماها و سطوح
 -3ساخت قطعات پیش ساخته بتنی
 -4تولید سنگفرش های رنگی
 -5کاربرد در موزاییک های سیمانی
 -6جهت اجرای مالت های رنگی در درزها

مزایای مصرف
 -7ثبات در برابر سایش و عوامل جوی
 -1پایداری در برابر تابش نور خورشید
 -3عدم تاثیر منفی بر خواص بتن
 -4حفظ کیفیت در محیط های قلیایی
 -5بدون خطر زیست محیطی

میزان مصرف

متناسب با شدت رنگ مورد نیاز و رنگ مصالح سازنده بتن یا مالت میزان
مصرف  TP617متفاوت است بنا به تست های کارگاهی میزان دقیق
مشخص خواهد شد اما تقریبًاا میزان مصرف بین  5الی 25درصد وزن
سیمان مصرفی خواهد بود.
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طریقه مصرف
 TP617می بایست با آب مصرفی مخلوط و سپس به اجزا مخلوط بتن
اضافه گردد وعمل اختالط را می بایست تا حصول اطمینان از ترکیب کامل
تمام اجزا ادامه دهید.

مشخصات فنی

حالت فیزیکی :پودر
رنگ :در رنگ بندی مختلف
وزن مخصوصgr/cm3 1/1 :
 : PHبین  3تا 8
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه به درو از سرما و گرما و
رطوبت به مدت یکسال
بسته بندی :کیسه 15 kg

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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 TP619مالت تعمیری ویژه

Procoat TP 619
توضیحات
 TP619مالت تعمیری بر پایه ستتتیمان بوده به همراه دیگر مواد تقویت
کننده ،آماده به مصتتتترف که پس از افزودن مقدار الزم آب به خمیری
تعمیری جهتت پوشتتتتش دهی ،مقتاوم و آببند مبدل می گردد .این
محصتتتتول بدون انقباض و دارای نفوذپذیری کم بوده و از دوام طوالنی
برخوردار می باشد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5

به منظور محافظت از سازه های در معرض عوامل مهاجم همچون
کلراید و سولفاتها.
به عنوان پوشش نهایی سازه های بتنی جهت آب بندی و از بین
بردن ترک های مویینه احتمالی.
تعمیر ستتازه های در مناطق صتتنعتی به ویژه ستتازههایی که در
معرض روغن های معدنی و یا هیدرولیک می باشند.
تعمیرات و آب بندی ستتازه های آبی همچون استتتخرهاف مخازن
آب آشامیدنی و سازههای دریایی و …
تمامی موارد تعمیری ستازهای که امکان ماله کشی و یا خاصیت
پاشتتشتتی را دارا بوده و هدف اجرای پوشتتشتتی با مقاومت باال و
پایدار باشد.

مزایا
 .2بدون انقباض بودن  TP619موجب اطمینان از اتصتتتتال خوب به
سطح بتنی و انتقال نیروها در تعمیرات سازه ای می گردد.
 .1قابلیت پاششی مالت ،امکان اجرای وسیع تر و مقادیر بیشتری
را فراهم می سازد.
 .3نفوذپذیری بستتیار کم این مالت امکان حمالت خوردگی محیط را
به حداقل ممکن میرساند.
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 .4مقاوم در مقابل سیکلهای یخبندان و ذوب.
 .5همرنگ بتن بوده و بر نمای خارجی بتن تاثیری ندارد.

میزان مصرف
حجم مخلوط حاصتتتل از یک کیستتته  15کیلوگرم  TP619و  3/5لیتر رزین
مقدار  25لیتر خواهد بود که می توان این حجم را برای پوشتتش دهی
یک مترمربع به ضخامت  25میلیمتر استفاده کرد.

روش مصرف
سطح کار را از هرگونه گرد و غبار و چربی و یا هر نوع آلودگی تمیز کنید.
اگر مناطقی ستستت وجود دارد آنها را از بین ببرید .در صتورت مشاهده
آرماتور زنگ زده ،ابتدا از سالمت درون آن اطمینان یافته و سپس نسبت
به زنگ زدایی توسط یکی از روشهای برس زنی و یا ماسه پاشی اقدام
نموده تا ستتطح فوالد تمیز نمایان گردد .پس از مرحله تمیزکاری ستتطح،
ال ا اشباع گردد .اگر مقادیر
اقدام به شتستشو با آب نموده به طوریکه کام ً
اضتتافی آب بر روی ستتطح باقیمانده ،آن را جمع آوری کنید .بهترین روش
ساخت مالت TP619استفاده از ابزار همزن (دریل) با دور پایین است .به
مقدار الزم آب را در داخل ظرفی تمیز ریخته و در حالیکه همزن درحال
گردش استت ،پودر خشک  TP619را به طور پیوسته به آب اضافه نمایید.
پس از اضافه شدن کامل پودر به آب ،همزدن را تا  3دقیقه ادامه دهید تا
مخلوطی یکنواخت و فاقد حبابهای بزرگ ایجاد گردد .چنانچه مخلوط
فوق از غلظت دلخواه برخوردار نباشتتد می توان رفته رفته به آن آب و یا
پودر خشتتک  TP619اضتتافه نمود و آن را رقیق و یا غلیظ کرده و پس از آن
برای  2تا  1دقیقه هم زدن را ادامه دهید.
مخلوط آماده شتده قابلیت اجرای دستتی و یا پاشش را دارا می باشد.
درصتورت اجرای دستتی می بایستتی ماله را بر روی سطح مالت فشار
داد تا تماس کامل بر سطح قبلی ایجاد گردد.
بهترین زمان برای پرداخت کاری نهایی وقتی استتت که اثر انگشتتت به
ستتتختی بر روی ستتتطح مالت باقی بماند .عمل آوری خوب به ویژه در
شتترایط گرما یا باد شتتدید ضتتروری بوده و برای این منظور می توان از
پوشش نایلونی استفاده کرد.
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مشخصات فنی
نوع :پودری
رنگ :طوسی
یون کلر :ندارد
قابلیت انحالل :در آب
وزن مخصوص1/3 gr/cm3 :
دمای زمان اجرا :حداقل  5حداکثر  35درجه سانتیگراد
ضخامت هر الیه :حداقل  25حداکثر  55میلیمتر
شتترایط و مدت نگهداری :در بستتته بندی اولیه به دور از ستترما و گرما و
رطوبت به مدت یک سال
بسته بندی :در کیسه های  15کیلوگرمی

تمیزکاری
وستتایل کار را بالفاصتتله پس از خاتمه کار وقتی که هنوز مالت روی آن
تازه می باشد با آب بشویید .مالت خشک شده به صورت مکانیکی قابل
جداشدن است.

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتتوالتی که توستتط شتترکت مواد مهندستتی تیوا تولید و عرضتته
می گردد مطابق با استانداردهای بینالمللی می باشند.

78

TP620عمل آورنده بتن (کیورینگ ال

الل آبی)

Procoat TP 620
توضیحات

برای دستیابی به بتن با مقاومت باال و کیفیت مطلوب می بایست پس
از پایان عملیات بتن ریزی محیط مناسبی جهت رسیدن به حداکثر
مقاومت ممکن برای آن فراهم نمود .هنگام بتن ریزی در هوای گرم
مسائل خاصی مطرح می گردد که عمدتًاا ناشی از تبخیر سریع آب بتن
می باشد .تبخیر سریع و شدید آب باعث کاهش کارائی و مقاومت بتن،
جمع شدگی و ایجاد ترکهای سطحی در آن می گردد .عمل آوردن یا
کیورینگ به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای تکمیل و انجام
کامل هیدراتاسیون سیمان به منظور رسیدن به مقاومت مورد نظر بتن
اجرا می شود .متداول ترین روشی که اینک در تمام دنیا استفاده می
گردد ،پوشاندن سطح بتن با یک الیه نازک جهت جلوگیری از تبخیر آب
بتن است که اگر از نوع مناسبی استفاده شود ،ضمن داشتن خواص یک
عمل آوری خوب اثر سوئی نیز بر روی بتن نخواهد داشت و پس از یک
ماه بتدریج بر اثر عوامل جوی از بین خواهد رفت کیورینگ بر پایه سیلیکون
و چند نوع رزین ساخته شده و عملکرد آن منطبق بر استاندارد ASTM
 C309می باشد.

مزایا

 -2آماده به مصرف بوده و آسان اجرا می شود.
 -1باال بردن سختی و بدون غبار بودن سطح
 -3در مقایسه با روشهای قدیمی استفاده از کیورینگ باعث صرفه جوئی
در هزینه ها و نیروی انسانی می شود با استفاده از کیورینگ دیگر نیازی
به آب دادن بتن وجود ندارد.
 -4نیازی به حفاظت بتن با گونی ،نایلون و  ...نمی باشد دوام و مقاومت
بتن را افزایش داده واز خشک شدن و ترک خوردن آن جلوگیری می نماید.

موارد مصرف

این ماده را می توان در تمام بتن ریزیهای وسیع مانند کانالهای آب،
محوطه و کف سالنها به کار برد .استفاده از آن در محلهایی که بتن در
معرض تابش آفتاب یا باد قرار دارد که باعث تبخیر سریع آب بتن می گردد
بخصوص در مناطق جنوبی و گرمسیر کشور توصیه می گردد.
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میزان مصرف

هر کیلوگرم کیورینگ  5الی  6متر مربع سطح بتن را پوشش می دهد.

روش مصرف

TP620را به نسبت  2به  2و یا  2به ( 1بسته به شرایط محیط و گرما) با
ال ا هم بزنید تا محلول یکنواخت و همگنی بدست آید.
آب مخلوط کرده کام ً
سپس این مخلوط را جهت کیورینگ با برس یا پیسوله بر روی سطح بتن
ال ا
زمانیکه درخشندگی اولیه از بین رفته بکشید .در صورتیکه سطح کام ً
پوشانده نشد ،پس از نیم ساعت لکه گیری نمائید.
نکته :اگر از قالب برای بتن ریزی انجام شده است TP620 ،را بالفاصله
بعد از باز کردن قالبها بر روی سطح اجرا کنید.
ب ت جهت جدا شدن آسان تر الیه  TP620از روی سطوح عمودی و نما،
می بایست سطح مورد نر را قبل از پاشیدن  P155با آب تمیز مرطوب
نمائید.

مشخصات فنی

رنگ :قهوه ای روشن
حالت فیزیکی :مایع
وزن مخصوصgr/cm3 ¼ :
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از سرما و
گرما به مدت یک سال
بسته بندی :در گالنهای  15و بشکه های  155کیلوگرمی

نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان  ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توستط مواد مهندسی تیتوا تولتید و عترضه میگردند
مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.
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 TP621گروت رزین اپوکسی پر مقاومت

Procoat TP 621
مصارف

از این محصول گروتی روان حاصل می گردد و در مواردی که خواص
فیزیکی و مقاومت شیمیایی بیشترین اهمیت را داشته باشد ،از آن
استفاده می شود.
از این محصول برای گروت ریزی در زیر تکیه گاه سازه ها و تجهیزات
سنگین استفاده می شود ،از جمله:
 گروت ریزی در زیر صفحات پای ستون عناصر سازه ای مهم
 گروت ریزی زیر صفحات پای ستون در مواردی که بار دینامیکی وجود
داشته باشد ،مانند توربینها و سایر ماشین آالتی که حرکت رفت و
برگشتی دارند.
 کاربردهای سنگین صنعتی مانند صنایع فوالد ،پاالیشگاهها ،کارخانجات
شیمیایی و صنایع آبکاری فلزات.
 به عنوان پر کننده سازه ای ،درمواردی که مقاومت بسیار زیاد مورد نیاز
باشد.

مزایا





دوام عالی :مقاومت فشاری و خمشی و کششی باال ،طول عمر این
محصول را تضمین می کند.
صرفه اقتصادی :دستیابی سریع به مقاومت اولیه باال ،موجب به حداقل
رسیدن زمان خواب و راه اندازی سریع تاسیسات می شود.
سادگی در مصرف :اختالط ساده بسته های از قبل پیمانه شده موجب
اطمینان از دستیابی به مشخصات فنی مطلوب می شود.
کاربرد گسترده :مناسب برای استفاده در طیف وسیعی از شرایط
بارگذاری ،از جمله بارهای دینامیکی مکرر.
81

 عملکرد عالی :خاصیت غیر انقباضی این ماده موجب می شود که
تماس کامل سطح به سطح حاصل گردد.
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شرح

گروت TP621از نوع رزین اپوکسی فاقد حالل بوده و برای گروت ریزی در
ضخامتهای  25تا  75میلیمتر طراحی شده است این ماده به صورت یک
سیستم سه جزیی شامل پایه ،سخت کننده و سنگدانه های با دانه
بندی مخصوص عرضه میگردد .این اجزا با نسبتهای اختالط صحیح ،از
قبل پیمانه بسته بندی شده تا اختالط در کارگاه به سادگی صورت پذیرد.
خواص
زمان کارپذیری پس از مخلوط شدن
مقاومت کششی
مقاومت خمشی
مقاومت فشاری

 1ساعت در  15درجه سانتیگراد
 25نیوتن بر میلیمتر مربع در  7روز
 16نیوتن بر میلیمتر مربع در  7روز
 95نیوتن بر میلیمتر مربع در  2روز
 95نیوتن بر میلیمتر مربع در  3روز
 255نیوتن بر میلیمتر مربع در  7روز
حداکثر فاصله حرکت روان برای هد به شکاف  35میلیمتر 1555:میلیمتر
ارتفاع  255میلیمتر ،در دمای  15درجه شکاف 75میلیمتر 3555 :میلیمتر
سانتیگراد
6
18/2×25
ضریب انبساط حرارتی ASTM C531
تحت فشار  1/85نیوتن بر میلیمتر مربع
خزش فشاری ASTM C1181
به مدت یک سال ،در دمای  65درجه
سانتیگراد  1/55×25-1میلیمتر بر میلیمتر
 1555کیلوگرم بر متر مکعب
وزن مخصوص

دستورالعمل مصرف
آماده سازی

گروت ریزی در زیر صفحات پای ستون
مساحت سطح قالب بندی نتشده گتروت باید حداقل باشد .بتطور کلی
فاصله بین قالببندی و لبه صفحه (پلیت) نباید از  75میلیمتر در سمت
گروت ریزی و  15میلیمتر در سمت مخالف بیشتر باشد.در لبه های
جانبی ،قالب بندی باید با لبه صفحه مماس باشد.

قالب بندی

ال ا آب بند باشد.
با توجه به روانی  TP621قالب بندی باید کام ً
بدین منظور ،می توان از نوارهای الستیک فوم یا درزبندهای ماستیکی
در زیر قالب بندی و بین اتصاالت استفاده نمود.
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برای گروت ریزی با جریان آزاد ،تأمین نمودن حد هیدروستاتیکی ضروری
است.
برای این کار ،باید از یک قیف تغذیه ) (Hopperاستفاده شود .برای کسب
اطالعات بیشتر ،با دفتر فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

سطح فونداسیون

سطح فونداسیون باید عاری از روغن گریس و یا هرگونه مواد وضایعات
چسبیده به سطح باشد.
در صورتی که سطح بتن دارا ی عیب و نقص باشد باید ابتدا پاکسازی
شده تا سطحی یکدست و سالم بدست آید.
سوراخ بولتها ) (pocketو یا حفره های نصب باید با هوای تحت فشار تمیز
شده به نحوی که هرگونه گرد و نخاله از آنها زدوده شود.

صفحه پای ستون

در صورتی که احتمال تاخیر در نصب صفحات پای ستون وجودداشته باشد
توصیه می شود که سمت زیرین و لبه های صفحات پای ستون PRIMER
پوشش داده شود ،تا از زنگ زدگی جلوگیری شده وچسبندگی به گروت
 TP621تأمین گردد.
تمام سطوح فلزی باید مطابق با استاندارد سوئد 12 SA 2یا معادل آن ،تا
حد صیقلی شدن تمیز کاری شوند.

اختالط

تمام محتویات قوطی سخت کننده را در ظرف محتوی ماده پایه ریخته و
هم بزنید تا یک مخلوط همگن بدست آید مخلوط پایه و سخت کننده را در
یک میکسر قوی ریخته و اطمینان حاصل نمایید که تمام اب داخل دستگاه
ریخته شده باشد .سپس سنگدانه ها را به مخلوط اضافه کرده و عمل
اختالط را برای  1تا  3دقیقه ،یا تا زمانی که رنگ مخلوط یکنواخت شده
باشد ادامه دهید.
پس از اختالط مواد بدست آمده باید در طی زمان کارپذیری (در قسمت
خواص ذکر شده است) مورد مصرف قرار گیرد پس از سپری شدن زمان
کارپذیری ،مواد استفاده نشده سفت گشته و باید دور ریخته شوند.
توجه :تمامی سطوح ،دقیقًاا قبل از گروت ریزی باید خشک باشند.
84

گروت ریزی

همواره به اندازه ای گروت آماده نمایید که درطی زمان کار پذیری خود
قابل اجرا باشد .هنگام اجرا جریان گروت ریزی باید حتمًاا بصورت پیوسته
و بدون توقف باشد .بنابراین ،قبل از شروع کار باید به اندازه کافی گروت
آماده شود .همچنین زمان الزم برای ریختن هر بچ گروت باید با زمان الزم
برای آماده کردن بچ بعدی تنظیم شود .گروت ریزی فقط باید از یک سمت
انجام گیرد تا از محبوس شدن هوا در زیر صفحه پای ستون جلوگیری شود
حد هیدروستاتیکی گروت باید همواره حفظ شود به نحوی که جریان
پیوسته گروت تأمین گردد.

تمیز کاری

کلیه ابزار و تجهیزات باید بالفاصله پس از استفاده ،با حالل  Sloventتمیز
شوند.

محدودیتها

هرگز نباید گروت را در حالتهای مهار نشده اجرا نمود .یکی از حاالت مهار
نشدگی ،فضاهای آزاد اطراف بیس پلیت می باشد که باید آن را محدود
نمود .در صورت عدم توجه به این موضوع ،احتمال گسترش ترک در گروت
وجود خواهد داشت.

دستورالعمل مصرف در هوای گرم

با وجود اینکه کارایی  TP621در درجه حرارتهای باال به اثبات رسیده است
گاهی اوقات استعمال این ماده در چنین شرایطی ممکن است مشکل
باشد بنابراین ،توصیه می شود که برای درجه حرارتهای باالتر از  35درجه
سانتیگراد از دستورالعملهای زیر پیروی کنید:
 -2مصالح مخلوط نشده را در محل خنگ نگهداری کرده واز قراردادن آنها
در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
 -1وسایل و تجهیزات را خنک نگه داشته و در صورت لزوم برای این کار از
سایبان استفاده کنید بخصوص ،خنک نگهداشتن سطوحی از وسایل و
تجهیزات را که با مصالح در تماس مستقیم هستند اهمیت زیادی دارد.
 -3از گروت ریزی در ساعات گرمروز و در زیر تابش مستقیم آفتاب خودداری
نمایید.
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 -4با توجه به اینکه گروت ریزی باید طی زمان مشخصی (قبل از سپری
شدن زمان کارپذیری) انجام شود .اطمینان حاصل نمایید که نفرات کافی
برای اجرای کار حضور داشته باشند.
 -5برای تمیز کاری فوری ابزار و وسایل کار پس از اجرا ،از حالل Solvent
به مقدار کافی در محل کار آماده نمایید.

برآورد مصرفی
بسته بندی
TP621
PRIMER
Solvent

پک  25لیتری (معادل  35کیلوگرم)
پک  2و  3کیلویی
ظروف  4و  15لیتری

میزان پوشش دهی
PRIMER
 3/5تا  4/5متر مربع به ازای هر کیلو
طریقه نگهداری
زمان مصرف TP621در صورت نگهداری در انبار با درجه حرارت کمتر از 35
درجه سانتیگراد 21 ،ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

اقدامات پیشگیرانه
بهداشت و ایمنی

برخی افراد نسبت به رزین های اپوکسی حساسیت دارند.
بنابراین ،هنگام کار با این مواد باید از دستکش و کرم های محافظ از قبیل
( Debba-Wet Work Kerodex 71یا مشابه) استفاده شود .درصورت
تماس پوست با رزین ،باید قبل از سخت شدن رزین و با استفاده از
کرمهای رزین زدا مانند  Kerocleanse 22یا  Rozalex42پوست را تمیز
نموده و سپس با آب صابون شستشو نمایید از بکار بردن حالل خودداری
کنید.
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برای محافظت از چشم ها توصیه می شود که از عینک ایمنی استفاده
نمایید .در صورت تماس این ماده با چشم ،بالفاصله چشم را با مقدار
زیادی آب شستشو داده و فورًاا به پزشک مراجعه فرمایید.

آتشزایی

 Solvent , primerقابل اشتعال هستند.

نقطه اشتعال
primer
Solvent

 39درجه سانتیگراد
 33درجه سانتیگراد

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه می
گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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 TP623ترمیم کننده بتن

Procoat TP 623

توضیحات:
ترمیم کننده بتن ،مالت آماده بر پایه سیمان با دانهبندی مناسب و بدون
انقباض میباشد که با توجه به پلیمرهای به کار
رفته در ساخت این محصول از چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیر
کار برخوردار می باشد .با استانداردهای  ASTM C387و  DIN 1045و
 DIN 1048مطابقت دارد.

موارد مصرف:

 -2ترمیم ترک خوردگی ها و شکستگیها
 -1هموار نمودن سطوح
 -3پرنمودن حفرهها و ناهمواریهای بتن
 -4زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب پوشش جدید

مزایا:
 -2چسبندگی باال به انواع مصالح نظیر ،بتن ،گچ ،آجر و ...
 -1هم رنگ بتن
 -3بدون انقباض
 -4مقاوم در مقابل سیکلهای یخبندان و ذوب
 -5سهولت اجرا
 -6مقاومت مکانیکی باال
 -7مقاومت در برابر حمالت سولفاتها
 -8غلظت قابل تنظیم
 -9مقاومت در برابر نفوذ دی اکسید کربن

میزان مصرف:
بسته به میزان تخلخل و ناهمواری سطوح مورد اجرا ،برای پوشش یک
مترمربع به ضخامت یک میلیمتر حدود  2/5الی  1کیلوگرم  TP623مورد
نیاز می باشد.

روش مصرف:
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سطح کار را از هرگونه گرد و غبار و چربی و یا هر نوع آلودگی تمیز کنید.
اگر مناطقی سست وجود دارد آنها را از بین ببرید.
 TP623را به مقدار آبی که از قبل به میزان الزم در ظرف تمیزی ریخته
شده آرام آرام بریزید و به هم بزنید .به مدت  1دقیقه زمان اختالط را ادامه
دهید تا مخلوطی همگن و یکنواخت به دست آید .میتوان تا رسیدن به
غلظت دلخواه با افزودن آب و یا پودر  TP623آنرا تنظیم نمائید.

نکته:
الف -برای تهیه مخلوط فوق حدود  3/18تا  3/8لیتر آب برای هر کیسه 15
کیلوگرمی  TP623الزم است.
ب – با یک کیسه  15کیلویی  TP623میتوان  24لیتر مواد تعمیری تهیه
کرد.
ج – جهت چسبندگی بهتر برروی میلگردهای در حال انتظار (پیدا) پس از
زنگ زدائی ،مقداری  TP612را بر روی سطح میلگردها اعمال نمائید.
د -سطح تعمیری را باید از خشک شدن سریع ،آفتاب ،گرما ،سرما و باد
محفوظ داشت که به این منظور میبایست پس از پرداخت کاری سطح
آنرا عمل آوری نمائید.
ه – همیشه مقداری از مواد را با آب ترکیب نمایید که حداکثر در مدت
زمان کمتر از  35دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
و – در صورت نیاز به افزایش چسبندگی و آب بند نمودن سطح میتوان
نسبت  2/5پیمانهTA410و  5پیمانه TP612را با هم مخلوط نموده و مورد
استفاده قرار داد.

مشخصات فنی:

نوع  :پودری
رنگ  :طوسی
یون کلر  :ندارد
قابلیت انحالل :در آب
3
وزن مخصوص gr/cm 2/75 :
دمای زمان اجرا :حداقل  5حداکثر  35درجه سانتیگراد
ضخامت هر الیه  :حداقل  25حداکثر  55میلی متر
شرایط و مدت نگهداری  :در بسته بندی اولیه به دور از سرما و گرما و
رطوبت به مدت یکسال
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بسته بندی  :در کیسه های  15کیلوگرمی
تمیزکاری:
وسایل کار را بالفاصله پس از خاتمه کار وقتی که هنوز مالت روی آن تازه
می باشد با آب بشوئید .مالت خشک شده به صورت مکانیکی قابل جدا
شدن است.

نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با اب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید
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IZOcement
TP625
پلیمر سیمانی انعطاف پذير پلیمر اصالح شده ،دو جزئی سیماني است
كه به صورت مايع استفاده مي شود ،اليه اي ضد آب براي محافظت از
بتن و مالت دارد .انعطاف پذيري ،چسبندگي عالي ،دوام و قدرت پوشش
تركها از ویژگی های این محصول می باشد .پلیمر سیمانی را مي توان
در سطوح سیماني مختلف ،سازه هاي دريايي ،عايق بندي زير زمینها،
عايق بندي مناطق مرطوب ،سقفها ،استخرها ،مخازن آب و … بكار برد.
از مزایای این محصول می توان به كشش و انعطاف عالي ،غیر سمي
بودن ،استفاده در مخازن آب شرب ،چسبندگي عالي و اجرای آسان آن
اشاره نمود
 IZOcementانتخابی آرمانی در این راستاست.
مهندسان ساختمان در موارد زیر نیاز به آب بندی دارند :
 -2پی ساختمان و زیرزمین ،چاله آسانسور و آبریزگاه ها
 -1سرویس ها نظیر حمام  ،توالت  ،آشپزخانه
 -3بام و سطوح باران گیر
-4رطوبت از سطوح خارجی

IZOcement
با استفاده از تکنولوژی باالی مهندسی مواد نشان می دهد که می توان
به سیمان به عنوان یک چسب معدنی ( )Mineral Binderخواص
االستیسته باال القا نمود و آن را در برابر تنش های ساختمان از آسیب و
ترک خوردگی مصون داشت .سیمان الستیکی مزایای فراوانی نسبت به
سیستمهای عایق کاری متداول دارد:
سیستمهای عایق کاری کنونی که از مواد آلی خالص می باشد
 ،نفوذ و چسبندگی خوبی به سطوح سیمانی و بتنی ندارد  .از این رو
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پس از اندک زمانی و پس از گذشت یک دوره سرمایش -گرمایش ( به
دلیل عدم تطابق ظرفیت گرمایی سیمان و قیر) به راحتی از سطح زیرین
خود جدا می شوند .این امر بتدریج سبب نفوذ و انباشته شدن آب در
پشت الیه عایق میشود.
همچنین در سیستم های رایج ،به علت عدم آب بندی کامل ،کافی است
که در مالت درزبندی دیوار حمام و سرویس ها یک سوراخ ریز باشد ،آب
و بخار از این سوراخ به بدنه دیوار نفوذ کرده و به تدریج در کل آجر پخش
میشود و باالخره خود را به پشت عایق کاری در کف می رساند و یا از
حمام طبقه پایین بخار در زیر آن جمع میگردد و چون ایزوگام و یا قیرگونی
در برابر فشار منفی آب تحمل ندارد ،همراه با تنش های ساختمان توان
آب بندی خود را از دست میدهد .نظر به اینکه در روش دوغابی،
چسبندگی کافی بین کاشی و دوغاب وجود ندارد ،کاشی ها زودتر ار
زمان الزم کنده میشوند.
سیستمهای ایزوالسیون متداول ،به دلیل ضخامت زیاد الیه و نیز نداشتن
انعطاف الزم در اجرای ایزوالسیون کنج ها با دشواری روبرو است ،پس از
آن نیز به علت روی هم آمدن ( )OverLapالیه ها ،کنج ها ناهموار می
شوند و از سطح دیوار پشت فاصله می گیرند .این موضوع سبب لزوم
افزایش حجم مالت با کاشیکاری دوغابی میشود .سرویس های
بهداشتی با محدودیت فضا روبرو می شوند .بار ساختمان باال میرود.
اطمینان از آب بندی کاهش پیدا میکند.
دوام باال IZOcement :در برابر تابش آفتاب پایداری خوبی دارد و دچار
ترک خوردگی  ،خشکی و یا جدایی از سطح زیرین نمی شود.
تحمل فشار هیدرولیکی منفی IZOcement :با دارا بودن خاصیت توام
سیمان و پلیمر و به دلیل نفوذ در عمق الیه های زیرین و یکی شدن با
بدنه و نیز چسبندگی بسیار باال  ،فشار هیدرولیکی منفی را تا  1متر
ارتفاع آب به راحتی تحمل می کند .این بدان معناست که اجرای عایق
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استخرها (به ویژه استخرهایی که در کنار فضای سبز قراردارند) و سازه
های مشابه با استفاده از سیمان الستیکی آنها را در بازه زمانی طوالنی
تری از تعمیرات ناشی از نفوذ رطوبت به پشت عایق بی نیاز می کند.

سهولت اجرا :این محصول به صورت دو جزیی شامل یک جز سیمانی و
یک جز پلیمر مایع عرضه می شود .در کارگاه ساختمانی با یکدیگر مخلوط
شده و ترکیبی شبیه به رنگ را تولید می کنند .این محصول را پس از
آماده سازی در کارگاه ،می توان با قلم مو و یا ماله و غلتک بر روی کار
اجرا نمود.
در سیستمهای عایق رطوبتی معمول ،ابتدا تمامی سرویسهای
ساختمان عایق کاری میشوند و سپس کاشیکار اقدام به اجرای کاشی
بدنه و کف می نماید .با توجه به سرعت پایین اجرای کاشیکاری و طوالنی
شدن آن  ،عایق کاری کف در معرض انواع آسیبها قرار دارد .در این مدت
احتمال سقوط مصالح تیز ،عبور کارگران با کفش میخدار  ...موجب آسیب
جدی شده که تنها در مرحله بهره برداری ساختمان می توان به آن پی
برد که با صرف هزینه زیاد باید به ترمیم آن اقدام نمود.
در سیستم عایق  IZOcementمی توان به علت سهولت اجرای عایق
کاری را در دو مرحله انجام داد :یک مرحله پیش از انجام کاشیکاری دیوار
تنها شامل پوشش دیوار و کف و مرحله دوم روی کف و پیش از اجرای
کاشیکاری کف.
عدم آسیب پذیری :عایق بندی رایج در برابر فلزات ،میخ و مصالح تیز و
ال ا تعمیرات نقاط
غیره آسیب پذیر بوده و خیلی زود سوراخ میشوند و معمو ً
ال ا الزم است عایق
سوراخ شده با موفقیت کامل همراه نیست .لذا عم ً
کاری اولیه جمع شده و مجددًاا و به طور کامل عملیات عایق بندی صورت
گیرد .با استفاده از سیمان الستیکی تیوا و بعلت سیمانی بودن  ،این
عیب وجود ندارد .
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از مزایای کاربرد  IZOcementمیتوان موارد زیر اشاره کرد:
 .2تهیه و مصرف آن به راحتی درست کردن مالت است
 .1مصرف آن نیار به گرما و حرارت ندارد
 .3به صورت یک الیه یکپارچه با چسبندگی کافی به دو طرف زیر کار و
روی کاراجرا می شود
 .4قابلیت رنگ آمیزی دارد
 .5عالوه بر تحمل فشار هیدرو استاتیک (فشار مثبت) ،فشار منفی را نیز
تحمل میکند
 .6موجب به هم خوردن چیدمان تأسیسات زیر کار نمیگردد.
 .7میتوان کنج های سرویس ها را با ظرافت تمام آب بندی نمود
 .8به ضخامت حدود  1-3میلیمتر است که حداقل در دو الیه و به فاصله
 1-5ساعت اجرا میگردد
 .9میتوان آنرا در سطوح افقی و عمودی انجام داد.
 .25دوام در برابر گرما ،و سرمای زیاد
 .22سهولت تعمیرات و افزایش سطح عایق کاری
 .21اجرای یک الیه مجدد در کف ،پس از کاشی کاری دیوار  ،اطمینان از
عایق کاری را به شدت باال میبرد.
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TJ 521ماستیک گرم اجرا

Sealfil TJ521
توضیحات:
این محصول بر پایه قیر تولید شده که به صورت گرم در درزهای مورد نظر
خصوصًاا درزهای انبساطی افقی و ساختمانی در معرض حالل های
نفتی مورد استفاده قرار می گیرد .با استاندارد  ASTM D3569مطابقت
دارد.

موارد مصرف :

 -2پمپ بنزین ها
 -1محوطه پارکینگ ها
 -3کف تعمیرگاه ها و گاراژها
 -4انبارهای سوخت و روغن

مزایای مصرف:
 -2مقاومت در برابر اشعهUV
 -1چسبندگی کامل با سطوح درزهای مورد نظر
 -3مقاوم در برابر حالل های نفتی
میزان مصرف:
برای یک متر درز به عمق یک سانتیمتر و عرض یک سانتیمتر مقدار 235
گرم  TJ521الزم است.
نکته :بهتر است عمق درز کمتر از عرض آن باشد.
روش مصرف:
ابتدا سطوح درزهای مورد نظر را از هرگونه گرد و غبار و چربی و ذرات
ال ا خشک
سست زدوده و باید توجه داشته باشید که این سطوح کام ً
باشند .سپس  TJ521را در دیگ دو جداره ای ریخته و یا به طور غیر
مستقیم حرارت داده و خوب به هم بزنید .باید توجه داشته باشید که
دمای ذوب  TJ521از  150درجه سانتیگراد باالتر نرود .سپس TJ521
ذوب شده را در درزهای افقی مورد نظر ریخته به طوری که حباب های
هوا در بین آن محبوس نگردد( .به طور مداوم ریخته شود) پس از اجرا می
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توانید ابزار کار را قبل از خشک شدن با آب و صابون بشویید و یا درصورت
خشک شدن آنها را با تینر بشویید.
خصوصیات فنی:
شکل ظاهری :جامد
رنگ :مشکی
3
وزن مخصوص1/3 kg/cm :
درجه دمای ریختن  :بین  150-120درجه سانتیگراد
دمای محیط زمان اجرا :بین  5+تا  50+درجه سانتیگراد.
انعطاف پذیری :بین  80%تا 60%
شرایط و مدت نگهداری :به دور از سرما و گرما در بسته بندی اولیه به
مدت  1سال
بسته بندی :ظرف های  25کیلوگرمی
نکات ایمنی:
همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز شود و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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 TJ510واتراستاپ P.V.C

Sealfil TJ 510
توضیحات

این نوار  P.V.Cبا هدف آب بندی درزهای اجرائی و انبساطی طراحی
گشته و در ابعاد و اشکال مختلف تولید و عرضه می گردد با استانداردهای
 ASTM D570 , ASTMD412 , ASTM D2240مطابقت دارد.

موارد مصرف:
 -2ساخت مخازن و سدها و تونل ها
 -1ساخت استخرها و کانال ها
 -3فاضالب ها و تصفیه خانه های آب
 -4به طور کلی جلوگیری از عبور آب در محل های قطع بتن (درزهای
اجرائی و انبساطی)

مزایا

 -2نصب آسان
 -1کارایی آن باعمر بتن برابری دارد
 -3مقاوم در برابر واکنشهای قلیایی بتن
 -4مقاومت کششی باال
 -5انعطاف پذیری فوق العاده
 -6درگیری کافی با بتن
 -7اتصال کامل و بدون نشت به یکدیگر
 -8تنوع سایز و اشکال ظاهری

انتخاب نوع وسایز

واتراستاپ های  P.V.Cدر دو نوع تحت ) (Eو حفره دار ) (Oتولید می
گردند .که نوع تخت برای درزهای اجرایی و قطع بتن و نوع حفره دار برای
ال ا عرض
درزهای انبساطی و ژوئن ها مورد استفاده قرار می گیرند .معمو ً
واتراستاپ با ضخامت مقطع نصب می بایست برابر باشد و بسته به فشار
وارده به درزها ،شکل واتر استاپ مشخص خواهد شد که برای ارتفاع
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های کم واتراستاپ های با ضخامت کم و برای ارتفاع های زیاد و فشار
باال واتر استاپ های ضخیم استفاده می گردند.

روش نصب:
 -2واتر استاپ های تخت ) (Eدر محل های پیش بینی شده قطع بتن می
بایست مورد استفاده قرار بگیرند که نیمی از عرض آن در بتن قدیم و نیم
دیگر در بتن جدید قرار خواهد گرفت.
 -1واتر استاپ های حفره دار ) (Oدر محل های پیش بینی شده درزهای
انبساط و ژوئن ها باید به فرمی قرار بگیرند که حفره واتراستاپ پس از
ال ا در محل درز قرار گرفته تا در زمان انبساط
بتن ریزی مقطع اول و دوم کام ً
و انقباض سازه مقاومت کافی کششی و فشاری الزم را داشته باشد.
 -3برای ثابت نمودن واتراستاپ در محل های خود از گیره های واتراستاپ
استفاده کرده و هرگز آن ها را سوراخ نباید کرد زیرا به جهت تغییر تنش
در محل سوراخ ،واتراستاپ دچار پارگی می گردد.
 -4برای اتصال واتراستاپ به یکدیگر عالوه بر  over lapنمودن از دستگاه
جوش حرارتی واتراستاپ استفاده گردد.

مشخصات فنی

 -2نوع:نوارهای ( P.V.Cپلی ونیل کلراید)
 -1رنگ :زرد
3
 -3وزن مخصوص2/3 gr/cm :
 -4مقاومت کششی25 N/mm2:
 -5درصد ازدیاد طول%455 :
 -6سختی70 shore A :
 -7مقاومت شیمیایی :مقاوم در برابر آب و آب دریا ،فاضالب ها و محیط
های قلیایی
 -8روش و مدت نگهداری :به دور از تابش مستقیم آفتاب و گرما و سرما و
رطوبت به مدت طوالنی
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 -9بسته بندی :در رول های  15متری

نکات ایمنی

ال ا بی خطر بوده و هیچ گونه آسیبی نمی رساند.
کام ً

نکات زیست محیطی

به علت انبارداری طوالنی می توان مقادیر اضافی را برای پروژه های
بعدی حفظ نمود.

تائیدیه کیفیت:
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه
می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.
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TJ518واتراستاپ بنتونیتی

Sealfil TJ 518
توضیحات

 TJ518واتراستاپ بنتونیتی با قابلیت تورم برگشت پذیر جهت کاربرد در
درزهای اجرایی ،که این مواد با نفوذ به ترک ها و حرفه ها به صورت خود
تزریقی عمل می نماید.

موارد مصرف

جهت آب بندی درزهای اجرایی در معرض آب های زمینی یا سطحی ،به
صورت دائم یا موقت به کار می رود و تا فشار آب  7بار را تحمل می کند.
کاربرد آن در نواحی تغییر مسیر آب نیز امکان پذیر است.

مزایا

 -2پروسه متورم شدن به صورت برگشت پذیر است.
 -1از قابلیت باالیی در حفظ فرم برخوردار است.
 -3در دماهای باال و در طول تابستان به حالت چسبناک در نمی آید.
 TJ518 -4در نوع مخصوص خود دارای یک پوشش محافظ دربرابرباران را
نیز دارا میباشد .بنابراین نصب آن به شرایط جوی وابسته نبوده والیه
محافظ از تورم سریع جلوگیری می نماید .اما پس از انحالل ،این الیه
متورم می شود.
 -5در مقایسه با سایر روش های آب بندی درزها ،سیستمی مقرون به
صرفه و مطمئن می باشد.
 -6غیر سمی و قابل کاربرد در معرض آب آشامیدنی است.

میزان مصرف

مقدار مصرف  TJ518با اندازه گیری درزهای اجرایی سازه مشخص می
گردد.
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روش مصرف

 TJ518را با متراژ مشخص به وسیله چسب بتن و یا چسب آکواریوم در
وسط سرتاسر درز مورد نظر بچسبانید.
اگر طول درز بیشتر از طول یک رول کامل باشد می توان قطعه دیگر
 TJ518را با همان چسب هایی که در باال به آن ها اشاره شد چسباند.
پس از کارگذاری کامل واتراستاپ می توان عمل بتن ریزی را آغاز نمود.
به شکل زیر توجه کنید.
شکل زیر نحوه عملکرد  TJ518را در بتن نشان می دهد.

مشخصات فنی

 -2حالت فیزیکی  :پروفایل با مقطع مستطیلی و انعطاف پذیر
 -1رنگ:در رنگ های مختلف
 -3پایه :بیش از  %75بنتونیت سدیم ،کائوچو ،فیلرها و افزودنی های ویژه
 -4قابلیت تورم :بیش از %555
 -5وزن730 gr/m :
 -6شرایط نگهداری :در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و گرما
و رطوبت به مدت  5سال
 -7بسته بندی :رول

نکات ایمنی

ال ا بی خطر بوده و هیچ گونه آسیبی نمی رساند.
کام ً

نکات زیست محیطی

به علت انبارداری طوالنی می توان مقادیر اضافی را برای پروژه های
بعدی حفظ نمود.

تائیدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه
می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند
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 TJ520ماستیک پلی یورتان

Sealfil TJ TJ520
توضیحات
 TJ520درزگیر االستومری بر پایه پلییورتان که به صورت سرد اجرا می
شتتود و از چستتبندگی بستتیار عالی برای ستتطوح با مصتتالح مختلف
برخوردار می باشد .این محصول پس از اجرا و خشکشدن االستیسیته
بستتیار مطلوبی دارا بوده و در مقابل انواع حاللهای شتتیمیایی ازجمله
حاللهای نفتی مقاوم می باشد.
با استانداردهای  ASTM D5329و  ASTM D1190مطابقت دارد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4

مورد مصرف برای درزهای داخلی و خارجی ساختمان
گزینته ای مناستتتتب جهت درزهایی که مداوم در تماس با آب
هستند.
درز بین دیوارها و سقف
درزهای قطعات پیش ساخته

مزایای مصرف
.2
.1
.3
.4
.5
.6

چسبندگی فوق العاده باال به سایر سطوح با مصالح مختلف
مقاومت باال در برابر عوامل و شرایط جوی
مقاومت باال در مقابل تابش نور خورشتتتید (اشتتتعه ماورا بنفش)
دارای استحکام فرسایشی قابل توجه
حفظ قابلیت انعطاف پذیری در محدوده دمایی وسیع
مناستتب جهت درزبندی محیطهای ستتردخانهای ،تصتتفیه خانهها،
اسکله ها ،مخازن آب آشامیدنی.
این محصول اثر سو بر روی آب آشامیدنی ندارد.

میزان مصرف
با محاستتبه حجم کلی درزها و وزن مخصتتوص ماستتتیک قابل محاستتبه
می باشد.
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روش مصرف
به منظور استتتفاده از  TJ520قبل از هر اقدامی می بایستتت محل درز
عتتاری از هرگونتته آلودگی از قبیتتل چربی ،گرد و غبتتار ،رطوبتتت ،ذرات
سست و …گردد سپس بهتر است به منظور افزایش چسبندگی سطح
جداره های درز را به پرایمر مخصتتوص زیرستتازی آغشتتته نموده و برای
ادامه کار به روش زیر ادامه دهید:
در نوع دو جزئی ابتدا دو جز ماستتیک را به نسبت ترکیب ارائه شده به
وستتیله میکستتر دور پایین کامال مخلوط نموده پس از حدود  45الی 55
دقیقه با استتتفاده از کاردک و با تلمبه مخصتتوص در محل موردنظر تزرق
نمایید .در نوع تک جزئی ماستتتتیک آماده در تیوپ را به وستتتیله تلمبه
(تفنگ) مخصوص در محل درز تزریق کنید.
ال ا تمیز و عاری از هرگونه
توجه  :2پیش از اجرا کلیه ابزار و وستتایل را کام ً
آلودگی کنید.
توجه  :1ماستتیک آماده شده را حداکثر پس از  35الی  45دقیقه مصرف
کنید.
توجه  :3استتتفاده از دستتتکش و عینک ایمنی هنگام ستتاخت و ستتاز
الزامی است.
توجه  :4جهت پرداخت ستطح ماستیک اجرا شده از مایع شوینده (ریکا)
و کاردک استفاده کنید.

میزان مصرف
با محاستتبه حجم کلی درزها و وزن مخصتتوص ماستتتیک قابل محاستتبه
است.

مشخصات فنی
رنگ :مشکی ت قهوه ای ت طوسی ت کرم
حالت فیزیکی :خمیری
وزن مخصوص2/1 gr/cm3 :
دمای سرویس +85 :الی  -55درجه سانتیگراد
دمای اجرا +55 :الی  -5درجه سانتیگراد
زمان خشک شدن  36ساعت در دمای  15درجه سانتیگراد
جذب آب 52/5 :درصد
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ازدیاد طول :حداقل  155درصد
حفظ ماهیت االستیکی 65 :درصد
شتترایط و مدت نگهداری :در بستتته بندی اولیه به دور از ستترما و گرما و
رطوبت به مدت یک سال
بسته بندی :در بسته بندی سوسیجی  655و  955میلی لیتری

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شتیمیایی هنگام نگهداری و کار با این محصتول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشتتم ها و مواد غذایی پرهیز شتتود و حتی
االمکان درطول استفاده از این محصول از دستکش استفاده نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتتوالتی که توستتط شتترکت مواد مهندستتی تیوا تولید و عرضتته
میگردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند
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 TJ522ماستیک سرد اجرا

Sealfil TJ522
توضیحات
 TJ522خمیر تک جزیی و آماده به مصتترفی استتت که به ستتهولت قابل
اجرا توستتط ماله یا کاردک می باشتتد .این محصتتول بر پایه قیر اصتتالح
شتتتده ،الیاف ،حاللهای هیدروکربنی تهیه شتتتده و قابل کاربرد برای
سطوح بتنی ،آجری ،آسفالت و غیره می باشد.

موارد مصرف
.2
.1
.3
.4
.5

درزهای بتنی
درزهای آجری
ترک های آسفالت
آببندی سازهها
آببندی اطراف لولههای بتنی و یا فلزی

مزایای مصرف
.2
.1
.3
.4

چسبندگی عالی با سطوح اطراف
آب بندی کامل درزها
پایداری در برابر اشعهUV
عمر طوالنی

میزان مصرف
برای هر متر طول به عمق یک ستتانتیمتر و عرض یک ستتانتیمتر مقدار
 215گرم  TJ522موردنیاز است.
نکته :توجه داشتتته باشتتید که همواره بهتر استتت عمق درز از عرض آن
کمتر باشد.

طریقه مصرف
ابتدا ستتطح موردنظر را از هرگونه گرد و غبار و چربی و ذرات ستتستتت
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ال ا
زدوده و توجه داشتتته باشتتید که ستتطوح موردنظر می بایستتت کام ً
خشتتک باشتتند .ستتپس  TJ522را به وستتیله کاردک و یا ماله با فشتتار
داخل درزها قرار دهید.
جهت صتتافکاری ستتطح نهایی می توان از یک کاردک آغشتتته به حالل
استفاده نمود.

خصوصیات فنی
شکل ظاهری :خمیری
رنگ :مشکی
مقاومت حرارتی -15 :تا  +65درجه سانتیگراد
وزن مخصوص2/1 gr/cm3 :
درجه حرارت زمان اجرا :بین  +5تا  +45درجه سانتیگراد
زمان ستتتفت شتتتدن اولیه :در دمای  +35درجه ستتتانتیگراد به مدت 4
ساعت
زمان سفت شدن نهایی :در دمای  +35درجه سانتیگراد به مدت  4هفته
شتترایط و مدت نگهداری :به دور از ستترما و گرما در بستتته بندی اولیه به
مدت  6ماه
بسته بندی :در ظرفهای  25کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شتیمیایی هنگام نگهداری و کار با این محصتول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز شود و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
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 TW310آبگریز نما

Conproof TW310
مشخصات

 TW310از رزینهای آلی ضتتدآب کننده موثر بر روی ستتطوح بتنی و گچی
تهیه شتتده که معموال در مناطق مرطوب که نفوذ رطوبت به داخل منازل
زیاد استتتتت ،می توان از این ماده ی عایق بیرنگ و پوشتتتتش نهایی
صددرصد قابل شستشو استفاده کرد.

موارد مصرف

در ضتدرطوبت و واترپروف کردن ستطوح بتنی ،آجری ،سنگ که در نمای
خارجی ساختمان به کار می رود ،استفاده می شود.

مزایا

 TW310پس از اجرا کامال بیرنگ شده و به هیچ عنوان در زیبایی پوشش
اجرا شده ساختمان تأثیری ندارد و آن را شفاف می نماید.
از شورهزدن نمای خارجی ساختمان جلوگیری می کند.
قابل شستشو بوده و پس از خشک شدن با آب حل نمی شود.
آماده به مصرف بوده و به آسانی قابل اجرا می باشد.

میزان مصرف

یک کیلوگرم  TW310ستطحی معادل  25مترمربع را در یک الیه پوشش
می دهد.

روش مصرف
ستتتطح موردنظر را از هرگونه گرد و غبار و چربی تمیز کرده و ستتتپس
 TW310را به وسیله قلم مو و یا پیستوله بر روی آن اجرا کنید به طوریکه
تمام ستتطح را پوشتتش دهد .برای اطمینان بیشتتتر و کیفیت مطلوبتر،
بهتر استتت  TW310را در دو نوبت به فاصتتله زمانی  1تا  4ستتاعت اجرا
نمایید.
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مشخصات فنی
نوع :مایع
رنگ :بی رنگ
حاللیت :حاللیت آلی (تینر)
قابلیت مصرف :از  +5تا  +35درجه سانتیگراد
شرایط و مدت نگهداری :به دور از سرما و گرما در بسته بندی اولیه و در
بسته،به مدت یک سال
بسته بدنی :گالنهای  4و  25و  15لیتری و بشکههای  115لیتری

نکات ایمنی
به هنگام کار با  ،TW310استفاده از دستکش ایمنی الزامی است.
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشتتم و موادغذایی پرهیز گردد و درصتتورت
تماس احتمالی بالفاصتله موضتع را با آب فراوان شتستتشو دهید و بهتر
است با پزشک مشورت نمایید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمانی تیوا
تولید و عرضه می گردد مطابق با استانداردهای بینالمللی می باشد.
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TW312نفوذگر

Conproof TW312
توضیحات:
 TW312آخرین پدیده در زمینه آب بندی سازه های بتنی می باشد .به
صورت پودری بوده که با آب مخلوط می شود و به صورت رنگ غلیظی در
می آید و از آن برای آب بندی مخازن بتنی ،استخرها ،اسکله ها ،برج
های خنک کننده و غیره استفاده می کنند.

موارد مصرف

 -2آب بندی منابع بتنی ،استخرها ،برج های خنک کننده ،لوله های بتنی
آب و فاضالب و غیره
 -1به عنوان پوشش بر روی سازه های بتنی که در معرض خوردگی
شیمیایی قرار دارند.

مزایا

 -2با توجه به عملکرد نفوذی  TW312به دلیل پر شدن خلل و فرج سازه
بتنی با انجام پروسه کریستالیزاسیون  ،TW312سازه بتنی ،نفوذ ناپذیر
می شود.
 -1از آنجایی که  TW312در محدوده  PH=3-11مقاوم می باشد،
استفاده از آن برای حفاظت سطوح بتنی که در معرض خوردگی
شیمیایی قرار دارند مانند لوله های آب و فاضالب ،سازه های مجاور
سواحل دریاها و غیره بسیار موثر است.
 -3به دلیل قابلیت تشکیل دوباره کریستال ها،از نفوذ احتمالی آب به
درون سازه ،جلوگیری میکند و به همین دلیل در سازه های بتنی ریسک
خوردگی آرماتور به دلیل خشک بودن درون بتن ،به حداقل می رسد.

110

میزان مصرف:
مقدار مصرف  TW312در حدود  855الی  2155گرم در متر مربع می
باشد که بستگی به میزان زبری و صافی سطح دارد.

روش مصرف:
پودر  TW312را با نسبت زیر با آب مخلوط کرده و مصرف می شود1 :
حجم آب  5 +حجم  ،TW312توصیه می شود با کمک دریل های
مکانیکی که دارای پروانه هستند ،مواد را با هم مخلوط کنید .روش مصرف
به دو صورت است،یکی با استفاده از فرچه نقاشی و دیگری با استفاده
از اسپری با نازل مناسب ( 455میکرونی).

آماده سازی سطح:

ال ا عاری از
قبل از اجرای  TW312در مرحله اول سطح می بایستی کام ً
هرگونه قطعات سست و گرد و غبار و آلودگی نفتی و روغنی باشد.
ال ا شسته شود تا حدی که
در مرحله آخر سطح با استفاده از واترجت کام ً
از اشباع شدن عمق سازه از آب اطمینان حاصل شود.

مشخصات فنی

نوع :پودری
رنگ :خاکستری
3
وزن مخصوصgr/cm 1/5 :
 :PHمقاوم در محدوده ی 3-22
نیروی چسبندگی250 psi :
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه دربسته به دور از سرما و
گرما و رطوبت به مدت یکسال
بسته بندی :در کیسه های  15و  15کیلویی
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نکات ایمنی:
همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت:
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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 TW313آنی گیر

Conproof TW313
توضیحات
محصولی است بر پایه سیمانی و فاقد کلراید که پس از اضافه شدن آب
سریعًاا واکنش داده و به طور آنی سخت می گردد.

موارد مصرف
جهت جلوگیری از نشتتت آب و رطوبت ،همچنین مقابله با فشتتار مثبت و
منفی آب در ستتتطوح گذرگاههای زیرزمینی ،حفره ها ،تونلها و کلیه
سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد ،کاربرد دارد.

روش مصرف
 TW313را برای جلوگیری از نشتتت ،با فشتتردن آن بر ستتطح به دو صتتورت
خشک یا ترکیب آن با آب در محل نشت استفاده کنید .ابتدا محل نشت
را به شتتکل  Uبا عمق  5ستتانتیمتر خالی کرده و ستتپس  TW313را در
حفره و یا درز مربوطه با فشار اعمال نمایید.

مشخصات فنی
.2
.1
.3
.4
.5
.6

حالت فیزیکی :پودری
رنگ :طوسی
پایه :سیمان
3
وزن مخصوص2/6 gr/cm :
شرایط نگهداری :در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و
گرما و رطوبت به مدت یک سال
بسته بندی :در سطل های  5و  15کیلوگرمی

نکات ایمنی
به هنگام کار با  TW313استفاده از دستکش ایمنی الزامی است.
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشتتم و مواد غذایی پرهیز گردد و درصتتورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
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 TW315پرایمر پایه قیری)امولسیون)

Conproof TW315
مشخصات

 TW315محصولی است یک جزیی بر پایه مواد قیری و حالل در آب که
با چسبندگی و پوشش مناسب ،سطح را آب بندی می کند .جهت
سطوح بتنی و فلزی کاربردهای فراوانی دارد .این محصول با استاندارد
 BS3416 typelمطابق است.

موارد مصرف

 TW315به عنوان پوشش ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی و
فوالد به کار می رود ازجمله :سطح منابع و تانک های ذخیره آب و لوله
های انتقال آب آشامیدنی ،فاضالب ها ،اسکلت فلزی ساختمان ها ،بدنه
کشتی ها و اسکله ها ،و سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی ،صفحه
ستون ها ،جدار لوله های فلزی آب و گاز و نفت ،دیوارهای حائل،
فونداسیون بتنی و ...

میزان مصرف

برای سطوح بتنی بین  5/1 gr/cmتا  5/5برای دو مرحله اجرا و برای
سطوح فلزی بین  5/2 gr/cm2تا  5/3برای دو یا سه مرحله اجرا.
2

روش مصرف:

قبل از اجرا روی هر کدام از سطوح یاد شده می بایست سطح کار تمیز
و عاری از هرگونه چربی و آلودگی و یا مناطق سست باشد .در صورت
وجود نقاطی کرمو و یا پریدگی در سطوح بتنی ،باید این مناطق را با مواد
ترمیمی ،اصالح نموده و سپس  TW315را به وسیله قلم مو یا اسپری
و یا غلتک بر روی سطح مورد نظر اعمال کنیم.در صورت استفاده از
اسپری الزم به ذکر است که باید  TW315را به میزان تقریبی %25
نسبت وزنی با آب رقیق نمود و سپس آن را با اسپری بر روی سطح
پاشید.
برای اجرای مرحله دوم (الیه دوم) باید  1الی  4ساعت پس از اجرای
مرحله اول صبر کرده تا سطح اعمال شده الیه اول آمادگی الزم را جهت
چسبندگی مناسب با الیه دوم به دست آورد.
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وسایل مورد استفاده را پس از اتمام کار با آب تمیز نمایید.
زمان خشک شدن در دمای بین  5تا  35درجه حداکثر  1الی  4ساعت و
زمان بهره برداری کامل از سطح 2 ،الی  1روز می باشد که این مدت با
شرایط آب و هوایی منطقه متغیر است.

مشخصات فنی

رنگ :مشکی
وزن مخصوص در دمای  13درجه با فورد کاپ شماره 60-30s :1
میزان مواد معدنی :حداکثر %2 wt
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرما و
گرما به مدت  3سال
بسته بندی :در ظرف  15کیلوگرمی و یا به صورت تانکر

نکات ایمنی:
در صورت تماس با پوست ،محل تماس را با کمی آب شستشو داده و
سپس با آب و صابون بشویید و در صورت تماس با چشم و یا مخاط های
تنفسی با آب گرم بشوئید و بالفاصله به پزشک مراجعه نمائید.
در هنگام استفاده از این محصول به کارگیری عینک های ایمنی و ماسک
ضروری می باشد.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و خاک نریزید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می
باشند.
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 TW315Aپرایمر پایه قیری

Conproof TW 315A
مشخصات

 TW315Aمحصولی است یک جزیی بر پایه مواد قیری است که با
چسبندگی و پوشش مناسب ،سطح را آب بندی می کند .جهت سطوح
بتنی و فلزی کاربرد فراوانی دارد .این محصول مطابق با استاندارد
 BS3416 typelاست.

موارد مصرف

 TW315Aبه عنوان پوشش ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های بتنی
و فوالد به کار می رود ازجمله :سطح منابع و تانکر ها و لوله های انتقال
آب  ،فاضالب ها ،اسکلت فلزی ساختمان ها ،بدنه کشتی ها و اسکله
ها ،و سطوح سیلوهای نگهداری مواد غذایی ،صفحه ستون ها ،جدار
لوله های فلزی آب و گاز و نفت ،دیوارهای حائل ،فونداسیون بتنی و ...

میزان مصرف

برای سطوح بتنی بین  5/1 gr/cmتا  5/5برای دو مرحله اجرا و برای
سطوح فلزی بین  5/2 gr/cm2تا  5/3برای دو یا سه مرحله اجرا.
2

روش مصرف:
قبل از اجرا روی هر کدام از سطوح یاد شده می بایست سطح کار تمیز
و عاری از هرگونه چربی و آلودگی و یا مناطق سست باشد .در صورت
وجود نقاطی کرمو و یا پریدگی در سطوح بتنی باید این مناطق را با مواد
ترمیمی اصالح نمود و سپس  TW315را به وسیله قلم مو و یا اسپری و
یا غلتک بر روی سطح مورد نظر اعمال می کنیم.در صورت استفاده از
اسپری الزم به ذکر است که باید  TW315را به میزان تقریبی %25
نسبت وزنی با تینر رقیق نمود و سپس آن را با اسپری پاشید.
برای اجرای مرحله دوم (الیه دوم) باید  1الی  4ساعت پس از اجرای
مرحله اول صبر کرد تا سطح اعمال شده الیه اول آمادگی الزم را جهت
چسبندگی مناسب با الیه دوم به دست آورد.
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وسایل مورد استفاده را پس از اتمام کار با حالل های آلی چون تینر تمیز
نمایید.
زمان خشک شدن در دمای بین  5تا  35درجه حداکثر  1الی  4ساعت و
زمان بهره برداری کامل از سطح  2الی  1روز می باشد که این مدت با
شرایط آب و هوایی منطقه متغیر است.

مشخصات فنی

رنگ :مشکی
وزن مخصوص در دمای  13درجه با فورد کاپ شماره 60-30s :1
میزان مواد معدنی :حداکثر %2 wt
میزان مواد فرار :حداکثر %65 wt
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از سرما و
گرما به مدت  3سال
بسته بندی :در ظرف  15کیلوگرمی و یا به صورت تانکر

نکات ایمنی:

در صورت تماس با پوست ،محل تماس را با کمی تینر شستشو داده و
سپس با آب و صابون بشویید و در صورت تماس با چشم و یا با مخاط های
تنفسی با آب گرم بشوئید و بالفاصله به پزشک مراجعه نمائید.
در هنگام استفاده از این محصول به کارگیری عینک های ایمنی و ماسک
ضروری می باشد.
این محصول اشتعال زا بوده ،در نتیجه از آتش و یا هر وسیله آتش زا و یا
حرارت مسقتقیم دور نگه داشته شود.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و خاک نریزید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می
باشند.
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TW318واترپروف بتن

Conproof TW 318
مشخصات

بتنی متشکل از مواد سنگی مرغوب و نسبت آب به سیمان مناسب ،که
تا حدود زیادی غیر قابل نفوذ می باشد .لیکن درزها و ترک های کوچک و
خلل و فرج و سایر کاستی هایی که در حین ساخت و اجرای بتن به وجود
می آید و باعث کاهش مقاومت آن در مقابل نفوذ آب و سایر محلول ها
می گردد .استفاده از مواد واترپروف کننده مناسب بدون ایجاد تاثیر
نامطلوب بر روی بتن ،به آن خاصیت دفع مکندگی آب و عایق شدن نسبی
می دهد .افزودنی  TW318پس از مخلوط با سیمان و آب موجود در بتن
قشری هیدروفوبیک (آب گریز) در داخل منافذ ،حفره ها و روی سطح بتن
به وجود آورده و ارتباط مجاری ریز داخل بتن را با یکدیگر قطع کرده و
نفوذپذیری را کاهش می دهد .قشر حاصله خاصیتی پایدار داشته و
عالوه بر آن که خاصیت آب گریزی ایجاد مینماید مقاومت بتن را در مقابل
تهاجم سولفات ها و محلول های شیمیایی نیز افزایش می دهد ،با
استاندارد  ASTM C898مطابقت دارد.

موارد مصرف

ساخت بتن های نفوذناپذیر و مقاوم درمقابل نفوذ محلول های شیمیایی،
مخازن و استخرهای آب و فاضالب ،پروژه های بتن و سد سازی.

مزایا

 TW318عالوه بر آن که مقاومت بتن را در مقابل نفوذ آب ،رطوبت و محلول
های شیمیایی افزایش می دهد به علت باال بردن خاصیت االستیسیته
و کارپذیری بتن ،نسبت آب به سیمان را نیز کاهش داده و به این ترتیب
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و مقاومت بتن را بهبود میبخشد.

میزان مصرف:

 2تا  3درصد وزن سیمان مصرفی(بسته به ضخامت بتن ریزی ،هر چه
ضخامت کمتر باشد میزان مصرف بیشتر است)
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روش مصرف

در نوع پودری می بایست  TW318را با اجزای خشک بتن افزوده و پس
از اختالط کامل آب به آن افزوده می گردد.
ال ا مخلوط کرده و
در نوع مایع بهتر است با مقداری از آب مصرفی کام ً
سپس به مالت خشک بتن بیافزایید .می توانید مستقیمًاا به بتن آماده
نیز بیافزاید که باید در نظر داشته باشید به علت مایع بتودن این نتوع از
 TW318باعث افتزایش اسالمپ بتن میگردد.
نکته :در استفاده از نوع مایع  TW318در نظر داشته باشید که قبل از
ال ا هم زده تا مایعی همگن به دست آید.
مصرف آن را کام ً

مشخصات فنی:
 -2نوع :در دو نوع پودری و مایع
 -1رنگ :سفید
3
 -3وزن مخصوصgr/cm 1/02 :
 -4یون کلر :ندارد
 -5شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از سرما
و گرما و رطوبت به مدت یک سال
 -6بسته بندی :پودری در کیسه های  15کیلوگرمی و نوع مایع در گالن
 15وبشکه های  155کیلوگرمی

نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشودهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضه می گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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 TW422رزین آب بندی

Conproof TW 422
توضیحات
 TA422محصولی است برپایه رزینهای  P.V.A-Coopolimerکه با تشکیل
الیههای متعدد آب بند و همچنین خاصیت غیرقابل حل در آب ،نفوذپذیری
کلیه عوامل موثر بر بتن را خنثی می نماید.

موارد مصرف
جهت آب بند نمودن مخازن آب ،استتتتخرها ،ستتتدها ،لوله های بتنی،
کانالها و همچنین کلیه سطوح بتنی که در مجاورت آب و یا رطوبت می
باشند.

مزایا
نحوه اجرای آن بستیار ستاده استت و درعین حال دارای مقاومت بسیار
باال و دارای چسبندگی فوقالعاده می باشد.

مقدار مصرف
 TA422حداقل  %25از وزن ستیمان مصترفی میبایست به مالت افزوده
گردد.

روش مصرف
می توان  TA422را با کل مالت مصرفی مخلوط نمود که به این ترتیب کل
مالت مصرفی آب بند می گردد .در بتنریزی هایی با ضخامت کم ( 1تا 3
ستتتانتیمتر) این روش معمول استتتت TA422 .را در ابتدای کار به مالت
بیافزایید و پس از به دستتت آمدن مخلوطی همگن و یکنواخت ،بتنریزی
را انجام دهید .برای رستتیدن به یک مقاومت فشتتاری باال و مطلوب ،به
میزان درصد مصرف  TA422از مقدار آب مصرفی کم کنید.
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مشخصات فنی
حالت فیزیکی :مایع
رنگ :سفید
حاللیت قبل از خشک شدن :آب
وسکوزیتهcps 5555 :
شترایط و مدت نگهداری در بسته بندی اولیه و دربسته به دور از سرماو
گرما به مدت یکسال
بسته بندی :در گالن های  3/5و  25و  15و بشکههای  115کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشتتم و مواد غذایی پرهیز گردد و درصتتورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را بدر آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته می گردد ،مطابق با استتتتانداردهای بین المللی می
باشند.
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 TA410چسب بتن
limofix TA 410
توضیحات
یک محلول امولستیون پلیمری جهت افزودن به مالت سیمان است و در
مواقعی که چستتبندگی باال و مقاومت در برابر آب موردنیاز باشتتد کاربرد
دارد که تا پیش از خشتتک شتتدن قابلیت انحالل در آب را دارد و پس از
خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نمی شود.

موارد مصرف
 TA410کیفیت مالت ستتتیمان را به مقدار زیادی افزایش می دهد و در
موارد ذیل به کار می رود:
 .2مالت تعمیراتی با ضخامت کم
 .1مالت لکه گیری
 .3کروم بندی کف
 .4مالتهای تعمیر بتن
 .5الیه های مقاوم در برابر سایش
 .6اجرای هرگونه کار ترمیمی ،پوششی و نماسازی روی سطح بتن
 .7ساخت مالت برای نصب و اتصال پانلهای بتنی ،گچی و سنگی
 .8افزایش مقاومت خمشی بتن و مالت
 .9افزایش مقاومت ستایشتی بتن در کف سازیهای مقاوم در برابر
ساییدگی
افزایش چسبندگی کاشی یا سرامیک بر روی سطح
.25

122

مزایا
 TA410به ستتادگی به آب اختالط افزوده می شتتود و دارای ویژگیهای زیر
است:
 .2چسبندگی بسیار خوب
 .1کاهش جمع شدگی
 .3افزایش مدول ارتجاعی
 .4مقاومت عالی در برابر آب
 .5افزایش مقاومت سایشی
 .6بهبود مقاومت شیمیایی
 .7غیرخورنده
 .8آماده به مصرف
 .9جلوگیری از ترک خوردن و تبله شدن
باتوجه به کاهش نستتتبت آب به ستتتیمان باعث افزایش
.25
مقاومت فشاری می گردد.
مقاوم در شرایط و محیطهای با قلیایی باال
.22

میزان مصرف
جهتاختالط با مالت یا بتن :بسته به ضخامت بتنریزی بین  5تا 25درصد
وزن سیمانمصرفی
جهت تهیه دوغاب پیوندی 25 :کیلو برای  55کیلو سیمان

روش مصرف
الف) جهت مالت یا بتن :می توان آن را مقداری از آب مصتتترفی مخلوط
کرده و ستتتتپس به بتن آماده بیافزاییم و یا این که مستتتتتقیما قبل از
بتنریزی به مالت افزوده و پس از اختالط کامل بتنریزی را انجام دهید.
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نکات قابل توجه اینکه:
ال ا شتتستتته شتتده
 .2ستتنگدانه مصتترفی باید دارای دانهبندی خوب و کام ً
باشتد .اندازه دانه های شن باید متناسب با ضخامت الیه مالت و سطح
تمام شتده باشتد .دانه بندی های زبر برای ضخامتهای مختلف توصیه
می گردد.
 .1عمتلآوری (کیورینگ) و جلوگیری از یخ زدگی از نکات حایز اهمیت
است.
ب) تهیه دوغاب پیوندی:
یک پیمانه  TA410را با  5پیمانه ستیمان مخلوط کرده و تا به دست آمدن
مخلوطی رقیق و قابل اجرا به آن آب اضتتافه کنند .دوغاب تهیه شتتده را
بوسیله قلموی سفت ،بر روی سطح موردنظر اجرا نمایید.

نکات مهم اینکه:
ال ا تمیز و عاری از هرگونه روغن ،چربی و ذرات
 .2ستتتطح موردنظر کام ً
سست باشد.
ال ا به طور کامل اشباع شوند.
 .1سطوح جاذب آب باید قب ً
 .3حداقل دمای محیط برای اجرای مالت می بایست  6درجه سانتیگراد

ج) تهیه مالت تعمیری و لکهگیری
یک پیمانه  TA410را با  5پیمانه ( TP623ترمیم کننده بتن) مخلوط کرده و
تا به دستت آمدن خمیری قابل اجرا به آن در صورت لزوم آب اضافه کنید.
خمیر به دستتت آمده را بر روی ستتطح موردنظر و یا مناطق پیش بینی
شده بوسیله کاردک و یا لیسه اجرا کنید.

نکات مهم اینکه
 .2ستتطح موردنظر عاری از هرگونه آلودگی و یا چربی باشتتد و درصتتورت
وجود مناطق سست ،آن منطقه به روش مکانیکی زدوده گردند.
 .1قبل از عمل ترمیم و یا لکه گیری ،سطح و یا مناطق موردنظر مرطوب
گردد.
 .3حداقل دمای محیط برای اجرای مالت می بایست  6درجه سانتیگراد
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باشد.
 .4پس از اتمام کار وستایل را با آب شتستته و درصورت خشک شدن به
روش مکانیکی آنها را تمیز کنید.

مشخصات فنی
نوع :مایع غلیظ
وزن مخصوص 2/21 :کیلوگرم
شکل ظاهری :سفید
شتترایط و مدت نگهداری :در بستتته بندی اولیه به دوراز گرما و ستترما به
مدت یکسال
بسته بندی :در گالنهای  4و  25و  15و بشکه های  155کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشتتم و موادغذایی پرهیز گردد و درصتتورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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 TA412رزین التکس

limofix TA412
توضیحات
 TA412التکس بر پایه الستتتیک استتتایرن بوتادین ) (SBRاستتت که می
توان بتا افزودن آن پتایتداری بتن یا مالت را در برابر نفوذ آب و یا مواد
شتتتیمیایی و همچنین مقاومت ستتتایشتتتی و دوام را افزایش داد .این
محصتتول از ذرات میکروستتکوپی الستتتیک محلول در مایع که در شتترایط
خاص از ترکیب استایرن و بوتادین به دست آمده ،تشکیل شده است.

موارد مصرف
 .2در موارد تعمیری همچون :تعمیر بتن آستتتیب دیده ،کفها ،دال ها،
قطعات پیش ساخته بتنی
 .1در موارد آب بندی همچون آب بندی و ستتتاخت مخازن ،پیها ،چاله
آسانسور ،استخرها و …
 .3در موارد اندودکاری خارجی همچون به عنوان پوشش نهایی آب بند و
مقاوم دربرابر عوامل جوی
 .4نصب کاشی و سرامیک ها و پیوندهای تازه به کهنه

مزایا
.2
.1
.3
.4

چستتبندگی و حالت کلوئیدی ستتیمان را تا حد قابل توجهی باال
می برد.
مقاومت باال در مقابل سایش
مقاومت بتن در برابر مواد شیمیایی و نفتی
مقاومت کامل بتن در برابر نفوذ آب

نکات قابل توجه
الف) دوغاب موردنظر را نباید به ضخامت بیش از  1میلیمتر اجرا کرد.
ب) چنانچه نیاز به اجرای الیه دوم باشتتد باید مدت زمان  25تا  35دقیقه
از اجرای الیه اول گذشته باشد.
ج) سطح نهایی با ماله فلزی یا تخته ماله صاف گردد.
د) عمل آوری رطوبتی در  14ساعت اول برای تکمیل عمل هیدراتاسیون
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الزم است.
 .1جهت اختالط با مالت بتن :ابتدا بتن را کمی سفتتر از معمول ساخته
ال ا به هم زده تا
ستتتپس  TA412را به اندازه کافی به آن افزوده و کام ً
مخلوط همگن و یکنواختی تهیه گردد.

نکات قابل توجه
الف) ماسه مصرفی شسته و دانهبندی آن منظم باشد.
ب) با هر نوع سیمان سازگاری دارد.
ج) این محصتتتتول تاحدودی خاصتتتتیت روان کنندگی دارد و می تواند
جایگزینی بخشی از آب مصرفی گردد.
د) درصتتورت تهیه بتن آماده الزم استتت  TA412قبل از بتنریزی و در پای
کار اضافه گردد.
ه) پس از ستتاخت هرگونه مالت یا بتن با  TA412بیش از یک روز ستتطح
کار را می بایست مرطوب نگاه داشت.
 .3برای آببنتد نمودن و اجرا روی نمتتاهتتای بتنی و یتتا آجری و یا …
میبایستتتت درمرحله اول ستتتطح هرگونه چربی تمیز نمود و ستتتپس
 TA412را به وستتیله پیستتتوله و یا قلم روی ستتطح موردنظر اجرا کرد.
برای رستتیدن به کیفیت باالتر و همچنین اطمینان از پرشتتدن کلیه منافذ
میبایستتت این عمل در فاصتتله بین  2تا  1ستتاعت طی دو مرحله اجرا
گردد.

مشخصات فنی
نوع :مایع
رنگ :سفید
3
وزن مخصوص2/52 gr/cm :
یون کلر :ندارد
25/5 :PH
مقدار بوتادین 45 :درصد وزنی
اندازه متوسط ذرات 5/27 :میکرون
شتترایط و مدت نگهداری :در بستتته بندی اولیه به دور از ستترما و گرما به
مدت  2سال
بستتته بندی :در گالن های  4و  9و  15و بشتتکه  115و پالت های 2555
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کیلویی

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شتیمیایی هنگام نگهداری و کار با این محصتول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتتوالتی که توستتط شتترکت مواد مهندستتی تیوا تولید و عرضتته
می گردد .مطابق با استانداردهای بینالملی می باشد.
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 TA414چسب لیبل

limofix TA414
توضیحات
 TA414برپایه رزینهای  P.V.A Copolymer Acrolithساخته شده است
و با خاصتتیت ارتجاعی که در آن وجود دارد با انعطاف زیاد برهم جستتم
پالستتتتیکی و فلزی و شتتتیشتتتهای میچستتتبد و همیشتتته خاصتتتیت
چستتبندگی خود را حفظ می نماید و محصتتولی مناستتب و ایدهال برای
مصرف کنندگان انواع پلی اتیلن ،داروسازان ،مواد پالستیکی و همچنین
برای ماشینهای اتیکتزنی می باشد.

موارد مصرف
برای چستتتتبتانتدن اتیکت روی پلیاتیلن ،شتتتتیشتتتته ،فلز و هر نوع
موادپالستیکی وفلزی به کار میرود.

مشخصات فنی
.2
.1
.3
.4
.5
.6

نوع :مایع
رنگ :سفید
دمای قابلیت مصرف :از صفر درجه سانتیگراد به باال
شرایط و مدت نگهداری :در جای خنک در ظروف بسته و محفوظ از
هوا به مدت  6ماه
ویسکوزیته :در حدود 5555 CPS
بسته بندی :در گالن های  25و  15کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و موادغذایی پرهیز شود و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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تأییدیه کیفیت
تمام محصتوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی بتن و ساختمان تیوا
تولید و عرضتتته می گردند مطابق با استتتتانداردهای بین المللی می
باشند.
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 TA416چسب هاتملت

limofix TA416
توضیحات
 TA416برپایه اتیلن و نیل استتات تولید شده و به دلیل شکل جامدی که
دارد از نوع چستبهای حرارتی محستوب می شتود که با دستگاههای
مخصتوصتی که برای اینگونه چستبها تعبیه شتده در دمای مشتخصی
ذوب شده و بکار می رود.

موارد مصرف
در صنایع بسته بندی ،صحافی ،کارتن سازی و … کاربرد دارد.

مشخصات فنی
شکل ظاهری :گرانول
رنگ :زرد روشن
دمای نرم شدگی 85 :درجه سانتیگراد
زمان بازشدن 255 :ثانیه
دمای کاربرد235 :ت 265درجه سانتیگراد
درصد مواد جامد%255 :
ویسکوزیته :در دمای  275درجه سانتیگراد 255ت 215پوآز
شترایط نگهداری :دور از نور مستتقیم خورشید و در دمای زیر  +45درجه
سانتیگراد قابل نگهداری می باشد.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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 TA417چسب بسته بندی کارتن و جعبه چسبانی

limofix TA417
توضیحات
در صتتنایع بستتته بندی ایران نیاز مبرمی به انواع چستتب بستتته بندی و
کارتن وجود دارد  TA417بر دو پایه رزین  P.V.Aو سیلیکات سدیم تولید و
عرضه می گردد.
چستتب بستتته بندی و کارتن برپایه رزین  P.V.Aدر صتتنایع شتتوینده برای
چستتتتباندن انواع قوطیها از چستتتتب بستتتتته بندی و کارتن برپایه
P.V.Aاستتفاده می گردد .چستبندگی زیاد این چستب باعث می شود
ال ا به هم چس تبیده و هیچگونه ریزشتتی از طرفین به
که طرفین مقوا کام ً
وجود نیاید TA417 .در مدت  35ثانیه چسبندگی موردنظر را به وجود آورده
ال ا به هم میچسباند.
و دو طرف را کام ً
چسب بستهبندی و کارتن برپایه سیلیکات سدیم در صنایعی که مخازن
زیادی صرف هزینه بسته بندی می گردد برای ارزانکردن هزینه از TA417
استتتفاده می شتتود TA417 .برپایه ستتلیکات ستتدیم در غلظت متوستتط
حدود  CPS 3000تولید می گردد و موادی که در آن به کار میرود عالوه
بر افزایش غلظت بر چستبندگی آن نیز میافزاید .زمان گیرش آن بسیار
ستریع بوده و چستبی ایدهآل و ارزان برای صتنایع شوینده محسوب می
گردد.

موارد مصرف
 .2در صنایع شوینده
 .1صنایع بسته بندی
 .3کارتن سازیها و جعبه چسبانی
مشخصات فنی چسب بسته بندی برپایه P.V.A
 .2رنگ :سفید
 .1نوع :مایع
 .3قابلیت مصرف :از  +5درجه سانتیگراد به باال
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 .4ویسکوزیته :در حدود 28555 CPS
 .5شرایط نگهداری :در دمای  +5تا  +35درجه سانتیگراد
 .6بسته بندی :گالن های  11/5و بشکه  115کیلوگرمی
.7

مشخصات فنی چسب بسته بندی
.2
.1
.3
.4
.5
.6

رنگ :خاکستری
نوع :مایع
دمای قابل مصرف :از +5درجه سانتگیارد به باال
ویسکوزیته3555 CPS :
شرایط نگهداری :در دمای  +1تا  +45درجه سانتیگراد
بسته بندی :گالن  15و بشکه  155کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستتایر مواد شتتیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصتتوالت
دقت کنید از تماس با دهان ،چشتتم ها و مواد غذایی پرهیز شتتود و در
صورت تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا و عرضه می گردد
مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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 TA418خمیر کاشت میلگرد

limofix TA418
توضیحات
این محصول برپایه اپوکسی بیسفنول (جز  )Aو هاردنر بر پایه پلیآمین
(جز  )Bتولید میگردد .از این محصتتول به عنوان الیه رابط و پراستتتحکام
برای پیونددادن بافت قدیمی بتن با بافت جدید بتن استتتفاده می گردد.
همچنین از این ماده به منظور کاشتتت میلگرد در بتنی که دارای آرماتور
انتظار نباشتتد بهره گرفته می شتتود .گرانروی خوب این محصتتول موجب
خاصتیت خودترازی ) (Self levelآن می باشتد .استحکام مکانیکی باال،
دوام و طول عمر بستتتیار ،چستتتبندگی فوق العاده ،عدم تأثیرپذیری از
عوامل جوی و محیطی بخصوص عدم جذب آب و خواص شیمیایی عالی
از دیگر خواص این محصول به شمار می آید.

خواص شیمیایی و فیزیکی
شرح

رنگ

جز A
جز B
ترکیبی دو

دلخواه
زرد
دلخواه

ویسکوزیته
سانتیپوآز در
 15درجه
سانتیگراد
1155
215
1855

چگالی
gr/cm3

نسبت
ترکیب
وزنی

2/52
2/57
2/45

255
25
____

مصرف پس از
اختالط در 15
درجه
سانتیگراد
___
___
 15دقیقه

روش و میزان مصرف
قبل از هر اقدامی می بایستتتت ستتتطح کار عاری از هرگونه آلودگی از
قبیل :چربی ،گرد و غبار ،رنگ قدیمی ،رطوبت و …گردد .عدم توجه به
موضوع فوق منجربه کاهش شدید چسبندگی خواهد شد.
پس از آمادهستازی ستطح با رعایت دقیق نسبت ترکیب ،دو جز رزین و
هاردنر را با نستبت پیشنهاد شده در یک ظرف ریخته و به وسیله همزن
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مناسب با دور پایین (حداکثر  155دور در دقیقه) به مدت تقریبی  1دقیقه
مخلوط نمایید.
توجه  :2این ترکیب فاقد حالل بوده و از استتتتفاده هر نوع حالل جهت
کاهش ویسکوزیته جدًاا خودداری نمایید.
توجه  :1در هر مرحله ،مقداری از دو جز رزین و هاردنر را باهم مخلوط
نمایید که پیش از سترآمدن عمر مصرف مواد قابلیت استفاده از آن وجود
داشته باشد.
توجه  :3با عنایت به گرمازابودن واکنش میان دو جز و تبعیت ستتترعت
پخت مواد از دما و همچنین عایق بودن محصتتتول می بایستتتت در نظر
داشتت که هر چقدر ،حجم بیشتتری از مواد مخلوط شتود ،زمان مصترف
ال ا کوتاه تر خواهد بود.
عم ً

مشخصات مکانیکی و
استحکام فشاری
استحکام کششی
استحکام خمشی
سختی
مقاومت به ضربه
مقاومت چسبندگی
استحکام حرارتی

رارتی:
745 Mpa
54 Mpa
30 Mpa
34 Shore D
3/1 Kg/m
37 Mpa
30 c

روش کاشت میلگرد با استفاده از TA418
در استتتفاده از  TA418به منظور کاشتتت میلگرد در قطعه بتنی به نکات
زیر توجه فرمایید:
 .2مشخص نمودن محل دقیق قرارگیری آرماتور
 .1تهیه مته مناستتب با ستتایز حدود  8میلیمتر بزرگتر از ستتایز آرماتور
(برای آرماتورهای تا سایز  15میلیمتر)
 .3تهیه مته مناستب با سایز حدود  25میلیمتر بزرگتر از سایز آرماتور
(برای آرماتورهای باالتر از سایز  15میلیمتر)
 .4حفر سوراخ تا عمق حدود  15الی  15سانتیمتر
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 .5تخلیه و زدودن گرد و غبار حاصل از مته زنی
 .6مضرسنمودن یا ایجاد خراشیدگی در جداره حفره
 .7آماده نمودن چسب کاشت میلگرد (ترکیب نمودن دو جز چسب)
 .8پرنمودن حدود یک ستتتوم حفره از چستتتب آماده ده (به آرامی و
یکنواخت)
 .9قراردادن آرماتور در مرکز ستتتوراخ حفره شتتتده (این کار به آرامی
انجام شتود تا از حبسشتتدن هوا هنگام کاشتت میلگرد جلوگیری
گردد).
ایجاد حرکت دورانی و زاویه دار و البته به آرامی توستتتتط
.25
میلگرد کاشتته شتده به منظور جابجایی و تماس کامل چسب با
جداره های ستتوراخ و ستتطح میلگرد و خروج هوای حبس شتتده
احتمالی
ثابت نمودن آرماتور در راستای قائم و مرکز حفره
.22
محافظت از میلگرد تثبیت شتده در مقابل ضربه و جابجایی
.21
احتمالی تا  14ساعت

شرایط و مدت نگهداری
دور از تابش مستتتقیم و مداوم آفتاب و دور از هوا در محدوده دمایی +5
الی  +35درجه ستتانتیگراد و در بستتته بندی اولیه به مدت  21ماه قابل
نگهداری است.

نکات ایمنی
از تماس محصول با پوست خودداری نمایید.
در صتتورت تماس رزین با پوستتت بدن ،آن را بوستتیله حالل های نفتی
زدوده ستتپس به وستتیله آب و صتتابون شتتستتتشتتو دهید .در صتتورتی که
هاردنر با پوستتتت بدن تماس پیدا نمود از آب و صتتتابون جهت زدودن آن
استفاده نمایید.
این محصتتول درحالت مایع ،موجب آلودگی آب و خاک می گردد .بنابراین
از ریختن باقیمانده مواد در طبیعت خودداری کنید.
پس از اتمام کار ،کلیه ابزار و وستتایل را با حالل های نفتی شتتستتتشتتو
دهید
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 TS234چسب کاشی خمیری

Reqtile TS234
توضیحات
برای نصتب هر نوع کاشی ،سرامیک و موزاییک روی سطوحی که با آب
در تماس نباشتتند .با استتتانداردهای DIN 18156,BS5980, EN 1322
مطابقت دارد.

موارد مصرف
سطوح کاشیکاری شده ،سطوح بتنی ،پانلهای گچی و چوبی ،ایرانیت.

مزایا
 TS234خمیری است آماده مصرف با کاربردی بسیار آسان.
مقاومت خمشی خمیر سخت شده  TS234فوق العاده است به طوریکه
هرگونه عوارض مرتبط بر روی ستتطوح بتنی ،گچی ،چوبی و غیره را به
خوبی تحمل می کند.

میزان مصرف
برحستتب عمق شتتیارها و برجستتتگیهای پشتتت کاشتتی از  2/5تا 3/5
کیلوگرم در هر مترمربع.

روش مصرف
 TS234را ابتدا با ماله روی ستطح کار کشتیده و سپس با ماله دندانهدار
خمیر را بطور عمودی و یکنواخت شیاردار کرده و کاشی و یا سرامیک را
نصب نمایید .عمق شیارها باید به اندازهای باشد که حداقل  %65سطح
پشت کاشی یا سرامیک با چسب در تماس باشد.
مقادیر زیر حاصتل تجربه طوالنی استت که درمورد عمق شتیارها توصیه
می شود:
 .2کاشی و سرامیک های تا  25سانتیمتر ،عمق شیار  4میلیمتر
 .1کاشتتی و ستترامیکهای بیش از  25ستتانتیمتر ،عمق شتتیار 6
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میلیمتر
 .3کاشتی و سترامیکهای ضتخیم که بیش از  25ستانتیمتر باشند،
عمق شیار  8میلیمتر.
ستتطح زیر کار بایستتتی صتتاف ،تمیز ،محکم و عاری از مواد زایدی چون
رنگ ،آهک ،چربی و یا گرد و غبار باشد.

نکات مهم
 .2مهلت نصب پس از کشیدن خمیر روی دیوار.
الف) برای مناطق مرطوب  35دقیقه
ب) برای مناطق خشک  15دقیقه
 .1مدت ستتخت شتتدن کامل خمیر  24تا  12روز ،بستتته به دما و رطوبت
نسبی محیط
 .3زمان بندکشی:
الف) برای زیرکارهای متخلخل و کاشی های معمولی پس از  1روز
ب) برای زیرکارهای صاف و نامتخلخل پس از  4روز
 .4استفاده کامل 4 :روز پس از نصب
 .5ثبات حرارتی خمیر سفت شده :از  25تا  85درجه سانتیگراد
 .6دمای الزام برای کاشیکاری 5 :تا  35درجه سانتیگراد

مشخصات فنی
شکل ظاهری :خمیری سفید
وزن مخصوص2/6 gr/cm3 :
8/5 :PH
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و باز نشده به دور از سرما
و گرما به مدت  6ماه
بسته بندی :گالنهای  5و  2125و  15کیلوگرم

نکات ایمنی
همانند ستتایر مواد شتتیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این چستتب دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشتمها و موادغذایی پرهیز گردد و درصورت
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تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصتتوالتی که توستتط شتترکت مواد مهندستتی تیوا تولید و عرضتته
می گردد .مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.
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 TS231چسب کاشی پودری

Reqtile TS231
توضیحات
TS231محصتتولی استتت برپایه ستتیمان به همراه مواد مضتتاف الزم جهت
نصتب کاشتی ،سترامیک ،سنگ و آجر در محیطهای مختلف به خصوص
محیطهتای مرطوب و یا ستتتتطوحی که با آب در تماس هستتتتتند .با
استانداردهای BS 5960, DIN16165و EN 1322مطابقت دارد.

موارد مصرف
دیوارها ،حمام ،بالکن ،نماس ستتاختمان ،استتتخرها ،کف ستترویسها،
آشپزخانه ،کشتارگاه و …

مزایا
این محصول پودر آماده ای است که به راحتی با آب ترکیب شده خمیری
صاف و همگن با کاربردی بسیار آسان به دست می آید.
ال ا مقاوم
خمیر ستتخت شتتده در مقابل آب ،رطوبت و ستترما و گرما کام ً
استتت .در دمای  -35الی  +235درجه ستتانتیگراد دارای ثبات کیفیت می
باشد .خاصیت انعطافپذیری کنترل شده و قدرت چسبندگی فوق العاده
باالیی دارد.

میزان مصرف
بر روی سطوح صاف به میزان  1کیلوگرم در هر مترمربع.
جهت صافکاری سطح و چسباندن  5تا  25کیلوگرم در هر مترمربع جهت
تأمین  3تا  6میلیمتر ضخامت.

روش مصرف
ابتدا سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه چربی ،گرد و غبار ،ذرات
ستتستتت یا رنگ قدیمی گردد .ستتپس  6کیلوگرم پودر را با یک لیتر آب
ترکیب نموده و عمل اختالط را تا به دستتتت آمدن خمیری یکنواخت و
همگن ادامه دهید (در مقادیر کم می توان با دستتتت هم زد اما برای
اختالط یک کیسه کامل از همزن برقی استفاده نمایید) به مدت  5دقیقه
صتتبر کرده و مجددًاا آن را مخلوط کنید .ستترانجام خمیر چستتب کاشتتی
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آماده شتتده و بوستتیله کاردک شتتیاردار روی ستتطح مورداجرا کشتتیده و
کاشی و یا هر مصالح دیگری را روی آن قرار داده و بچسبانید.
توجه  :2دقت داشتته باشید که می بایست حداقل  %65پشت کاشی
به چستتب آغشتتته شتتده باشتتد .در غیر اینصتتورت می بایستتت عمق
شیارهای کاردک را افزایش دهید.
توجه  :1پس از اختالط چسب کاشی پودری با آب محصول آماده شده را
نهتایتتًاا تتا مدت زمان کمتر از  35دقیقه مورداستتتتتفاده قرار دهید .در
غیراینصتورت چستب توانایی کافی برای نگهداری مصالح بر روی سطوح
مورداجرا را نخواهد داشت.

مهلت نصب کاشی پس از کشیدن خمیر روی دیوار
 .2برای مناطق رطوبتی 35 :دقیقه
 .1برای مناطق خشک 25 :دقیقه
زمان عبور و مرور پس از نصب 14 :ساعت
زمان بندکشی 14 :ساعت پس از نصب کامل
قابلیت استفاده کامل3 :روز پس از نصب

مشخصات فنی
شکل ظاهری :پودری
رنگ :در دو رنگ طوسی و سفید
حاللیت :در آب  25تا  35درجه
وزن مخصوص2/8 gr/cm3 :
شتترایط و مدت نگهداری :در بستتته بندی اولیه به دور از گرما و ستترما و
رطوبت به مدت یکسال
بسته بندی :کیسه های  15کیلوگرمی

نکات ایمنی
همانند ستتایر مواد شتتیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این چستتب دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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پودر بند کشی

Reqtile TS210
توضیحات:
 TS210مالت یک جزیی آماده به مصرفی است مقاوم در برابر نفوذ آب،
بر پایه مواد معدنی و پلی مری که جهت بند کشی بین کاشی ها و یا
سرامیک در رنگ بندی های مختلف تولید و عرضه می گردد و با استاندارد
 ASTM C1193مطابقت دارد.

موارد مصرف:
جهت پر کردن درز بین کاشی ها ،سرامیک ،موزاییک ،آجر و  ...مورد
استفاده قرار می گیرد.

مزایای مصرف:

آماده به مصرف بوده و اجرای آن بسیار آسان است.
در برابر نفوذ آب مقاوم است.
چسبندگی بسیار عالی با سطوح درزها دارد.
با اجرای صحیح داخل درزها را متراکم و توپر می کند.
ال ا صاف و صیقل می باشد.
پس از اجرا خشک شدن سطح آن کام ً
در رنگ بندی های مختلف تولید و عرضه می گردد.

میزان مصرف:

برای  5متر مربع کاشی و یا سرامیک شده با درز  6میلیمتر ،یک کیلوگرم
 TS210مورد نیاز می باشد.

طریقه مصرف:
مقدار مورد نیاز  TS210را در ظرفی مناسب و تمیز ریخته سپس به میزان
 30%تا  40%وزن  TS210آب به آن اضافه کنید و خمیر حاصل را به مدت
 3دقیقه خوب به هم بزنید تا مخلوطی یکنواخت وهمگن به دست آید.
سپس به مدت  1تا 3دقیقه به حال خود رها کرده تا فعل و انفعاالت
شیمیایی الزم در این مخلوط صورت پذیرد و سپس دوباره به هم بزنید.
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این مخلوط آماده برای مدت  35دقیقه مورد مصرف می باشد پس باید در
نظر داشته باشید به اندازه ای  TS210آماده کنید که تمامی آن دراین
مدت زمان مورد استفاده قرار گیرد .مالت آماده شدن را با یک کاردک
ال ا درزهای مورد
مناسب در داخل درزها و یا روی آن ها اعمال نمایید و کام ً
نظر را پر نمایید .می توانید مقادیر باقی مانده و یا اضافی را بر روی سطح
ال ا مطمئن شوید که TS210
به وسیله کاردک به صورت مورب بردارید .کام ً
در داخل درز نشست کرده و متراکم گردیده باشد که غیر از این می
بایست دوباره از مالت  TS210بر روی آن ها اعمال نمایید .پس از اجرا به
مدت  25تا  35دقیقه (بستگی به شرایط آب و هوای منطقه دارد) صبر
کنید تا تقریبًاا مالت های اعمال شده خشک شوند به طوری که وقتی
انگشتت خود را بر روی سطح آنها قرار می دهید نچسبد ویا مالت ها
فرو نریزد .سپس مقداری آب بر روی درزهای پر شده ریخته و به وسیله
ال ا پاک
یک اسفنج نم دار می توانید روی کاشی و سرامیک ها را کام ً
نمایید.

مشخصات فنی

نوع :پودری رنگ
در رنگ بندی های مختلف
وزن مخصوصgr/cm3 ¼ :
شرایط نگهداری :به دور از سرما و گرما و رطوبت در بسته بندی اولیه به
مدت یک سال
بسته بندی :کیسه های  5کیلوگرمی

نکات ایمنی:

همانند سایر مواد شیمیایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت:
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TS 241چسب کاشی ضد اسید

Reqtile TS 230
توضیحات

مخلوطی سه جزیی بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول  Aو هاردنرهای
ارمیت شده می باشد که ترکیب های استفاده شده در ساخت این
محصول موجب ارتقا خواص شیمیایی ،مکانیکی و حرارتی آن می گردد
با استانداردهای ASTM.DIN 18156-4ASTM C321, ASTM C395, C
 579مطابقت دارد.

موارد کاربرد

 -2چسباندن کاشی های ضد اسید
 -1بند کشی کاشی های ضد اسید
 -3امکان استفاده در محل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود
دارد
 -4پوشش سطوحی که در مجاورت مواد شیمیایی خورنده قرار دارند.

خواص و اثرات

 -2پایداری عالی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی و آلی ،نمک ها،
حالل ها ،روغنها و دیگر مواد شیمیایی خورنده
 -1چسبندگی مطلوب به انواع مصالح
 -3مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی
 -4مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد
 -5مقاومت مکانیکی بسیار عالی
 -6امکان پوشش دهی سطوح بدون نصب کاشی
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میزان مصرف

بسته به ضخامت الیه مالت ضد اسید میزان مصرف مشخص خواهد شد.
حداقل ضخامت اجرا می بایست  3تا  4میلیمتر لحاظ گردد.
لذا میزان مصرف به طور تقریب برای پوشش یک متر مربع حدود  4کیلوگرم
می باشد و میزان مصرف این محصول برای بندکشی با توجه به حجم
بندها و وزن مخصوص  2/6 gr/cm3مالت ضد اسید قابل محاسبه خواهد
بود.
ابتدا سطح زیر کار را می بایست عاری از هرگونه چربی ،گرد و غبار ،ذرات
سست ،رطوبت و رنگ قدیمی ،گردد سپس جز  Aو جز  Bرا به نسبت
های حجمی مشخص شده با هم مخلوط کرده عمل اختالط را تا حصول
اطمینان ادامه دهیدسپسًجز Cراًبهًانًاضافهًکنید.
توجه  :2همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که نهایتًاا تا مدت
زمان کمتر از  35دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
توجه  :1رعایت دقیق نسبتها الزامی است و هرگز بدون هماهنگی با
دفتر فنی شرکت نسبت ها را تغییر ندهید.
توجه  :3از آنجا که واکنش دو جز  ،یک واکنش گرمازا است دمای محیط
روی سرعت سخت شدن بسیار موثر است.
توجه  :4هرگز مواد را پیش از مصرف در معرض تابش مستقیم نور خورشید
قرار ندهید.
توجه  :5هرگز برای رقیق نمودن محصول از حالل استفاده نفرمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
حالت فیزیکی
جز  :Aمایع
جز  : Bپودر مخصوص ً
جز  : Cمایعً(هاردنر)
وزن مخصوصA+B+C: 1/6 gr/cm3 :
زمان مصرف پس از اختالط اجزا  35 :دقیقه
زمان خشک شدن سطحی 4 :ساعت
حصول مقاومت نهایی 7 :روز

مال ظات

مدت نگهداری :یک سال در بسته بندی اولیه
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شرایط نگهداری :دور از یخ بندان و تابش مستقیم و طوالنی نور خورشید
و در دمای  25تا  15درجه سانتی گراد
بسته بندی :در بسته بندی  5کیلوگرمی
رنگ :طوسی کمرنگ
خواص مکانیکی
2155
12 Mpa
مقاومت فشاری Kg/cm2
مقاومت
کششی
81 Shore D
14Mpa
سختی
مقاومت
خمشی
مقاومت ضربه 1/4 j/m2
درجه
85
مقاومت
حرارتی
ای
سانتیگراد
62 N/em
مقاومت
چسبندگی

ماده شیمیائی ت غلظت
اسید گلوکونیک %55

جدول مقاومت شیمیایی
دما
ماده شیمیایی ت غلظت
درجه
سانتیگراد

دما
درجه
سانتیگراد

هیدروکسی 85

اسید گلیکولیک%15

85

اسید گلیکولیک %75
اسید هیدروبرومیک %55
اسید تارتاریک اشباع
اسید کلریدریک %37
مایع اسید هیدروفلوریک
%15
گاز اسید هیدروفلوریک
%35
اسید هیدروکسی استیک
%75

45
75
255
45
35

اسید
استیک %35
اسید هیپوفسفوریک
%55
اسید الکتیک خالص
اسید مالئیک اشباع
اسید نیتریک %15
اسید نیتریک %35
اسید اولئیک خالص

255
85
55
45
95

55

اسید پالمیتیک اشباع

255

45

اسید فسفوریک خالص

255

45

35
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255
255
81
75
95
45
255
85
85

اتیلن گالیکول خالص
جیوه خالص
گازفلوئور خالص
گاز فرئون خالص
گاز نرمال هپتان خالص
گاز  co2خالص
گاز  coخالص
گاز کلر خالص
بخار اسید نیتریک %65

255
255
215
15
55
255
255
85
75

اسید متانوئیک اشباع
اسید پیکریک %25
اسید پروپیونیک %55
اسید سیلیسیک اشباع
اسید سولفوریک %55
اسید سولفوریک %75
انیدرید فتالیک اشباع
اسید اوکتانوئیک اشباع
بنزن
الکیل
اسید
سولفوریک %95
اسید کاپریک خالص
اسید کربنیک خالص
اسید ارسنیک خالص
اسید استیک %75
اسید اکریلیک %35
اسید فلوروبوریک %25
فلوروسیلیسیک
اسید
%35
اسید فرمیک %55
اسید کرومیک %15
اسید سیتریک خالص

75
75
35
45
45
255
45

مایع نرمال هپتان خالص
هگزان خالص
فرمالدئید %55
فرمامید خالص
فورفوران %25
گلوکوز خالص
گلیسیرین خالص

95
75
65
45
45
255
255

55
65
255

آلومینیوم

255
255

نفتالین خالص
سیترات آلومینیوم خالص
تری کلرید آلومینیوم
خالص
بوراکس خالص
بوتانل خالص

85
95
85
255
35

آلومینیوم

85

اتانول %55

45

65
95
85
255
45

ایزوپروپیل الکل خالص
کروزن خالص
سیکلوهگزان خالص
انواع شوینده ها
گازوئیل خالص

15
85
55
55
85

اسید بوریک خالص
کلروهیدروکسید
%55

هیدروکسید
خالص
هیدروکسید پتاسیم %55
هیدروکسید سدیم%55
هیدورکسید کلسیم %25
هیدروکسید منیزیم اشباع
پروکسید هیدورژن %35
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روغن کرچک خالص

15

روغن هیدورلیک خالص

55

روغن موتور خالص
بیکربنات پتاسیم اشباع
کربنات پتاسیم اشباع
پرمنگنات پتاسیم خالص
استات سدیم خالص
کربنات سدیم اشباع
دی کرومات سدیم اشباع
برمید سدیم خالص
فلورید سدیم خالص
فلورید آلومینیوم خالص
فلورید هیدروژن خالص
سولفات سدیم خالص
سولفات روی اشباع
سولفات نیکل اشباع
سولفات منیزیم اشباع
سولفات منیزیم خالص
سولفات پتاسیم خالص
سولفات کرم خالص
سولفات آلومینیوم خالص
سولفات کلسیم خالص
سولفید هیدروژن خالص
بیسولفات سدیم خالص
بیسولفید سدیم %45

85
75
35
255
255
75
255
255
85
35
35
255
255
255
255
255
255
65
255
255
255
255
65
255

آلومینیوم پتاسیم سولفات
خالص

برمید آلومینیوم خالص

75

برمید هیدروژن خالص
برمید پتاسیم اشباع

85
75

کلروهیدرات آلومینیوم
خالص
کلروهیدرات آلومینیوم
%55
کلرید آهن خالص
کلرید منیزیم اشباع
کلرید جیوه اشباع
کلرید نیکل اشباع
کلرید کلسیم خالص
کلرات کلسیم خالص
کلرید پتاسیم اشباع
کلرات سدیم اشباع
کلرید روی اشباع
نیترات منیزیم اشباع
نیترات نیکل اشباع
نیترات آهن خالص
نیترات آلومینیوم خالص
نیترات کلسیم خالص
نیترات پتاسیم خالص
نیترات نقره خالص
نیترات روی اشباع
اتیل سولفات خالص
تری اتانول آمین خالص
تری اتیل آمین خالص
دی اتانول آمین خالص
دی اتیل بنزن خالص
دی اتیلن گالیکول خالص
دی کرومات پتاسیم
خالص
دی کرومات پتاسیم
خالص
دی اکسید گوگرد خالص
تری اکسید گوگرد خالص

255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
85
255
255
255
255
17
65
65
35
17
255
255
255
255
255
148

تتراکلرید کربن خالص

35

کلرید هیدروژن خالص
آب دریا خالص

255
255

تولوئن دی ایزوسیانات
اشباع
اوره اشباع
آب دیونیزه خالص

15
85
85
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 TS 230بند کشی ضد اسید

Reqtile TS 230
توضیحات
مخلوطی 3جزیی بر پایه رزین اپوکسی بیسفنول  Aو هاردنرهای ارمیت شده می باشد که ترکیب
های استفاده شده در ساخت این محصول موجب ارتقاء خواص شیمیایی ،مکانیکی و حرارتی آن
می گردد با استانداردهای ASTM.DIN 18156-4ASTM C321, ASTM C395, C
 579مطابقت دارد.

موارد کاربرد
 -1بندکشی کاشی های ضد اسید
 -2امکان استفاده در محل هایی که امکان ریزش مواد شیمیایی وجود دارد
 -3پوشش درزهای که در مجاورت مواد شیمیایی خورنده قرار دارند.
-4کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی و پر کردن کلیه درزها و ترکهایی که در معرض اسید فرار
دارند
-5اتاق های باتری

خواص و اثرات
 -1پایداری عالی در برابر انواع اسیدهای قوی معدنی و آلی ،نمک ها ،حالل ها ،روغنها و دیگر
مواد شیمیایی خورنده
 -2چسبندگی مطلوب به انواع مصالح
 -3مقاوم در برابر آب و مواد قلیایی
 -4مقاومت عالی در برابر حرارت زیاد
 -5مقاومت مکانیکی بسیار عالی
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میزان مصرف
بسته به فاصله بین کاشی ضد اسید به صورت میانگین 1کیلوگرم به ازای  6متر مربع.

طریقه مصرف:
ابتدا سطح زیر کار را می بایست عاری از هرگونه چربی ،گرد و غبار ،ذرات سست ،رطوبت و رنگ
قدیمی ،گردد سپس جزء  Aو جزء  Bرا به نسبت های حجمی مشخص شده با هم مخلوط کرده
سپس جزء (Cهاردنر) را باضافه مینمایم و عمل اختالط را تا حصول اطمینان ادامه دهید.
توجه  :1همیشه آن مقدار از مواد را با هم ترکیب نمایید که نهایتاً تا مدت زمان کمتر از 33
دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.
توجه  :2رعایت دقیق نسبتها الزامی است و هرگز بدون هماهنگی با دفتر فنی شرکت نسبت ها
را تغییر ندهید.
توجه  :3از آنجا که واکنش سه جزء ،یک واکنش گرمازا است دمای محیط روی سرعت سخت
شدن بسیار موثر است.
توجه  :4هرگز مواد را پیش از مصرف در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید.
توجه  :5هرگز برای رقیق نمودن محصول از حالل استفاده نفرمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:
حالت فیزیکی
جزء  :Aمایع
جزء  : Bپودر
جزء  :Cمایع
وزن مخصوصA+B+C: 1/6 gr/cm3 :
زمان مصرف پس از اختالط اجزاء 33 :دقیقه
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زمان خشک شدن سطحی 4 :ساعت
حصول مقاومت نهایی 7 :روز

مالحظات
مدت نگهداری :یک سال در بسته بندی اولیه
شرایط نگهداری :دور از یخ بندان و تابش مستقیم و طوالنی نور خورشید و در دمای  15تا 25
درجه سانتی گراد
بسته بندی :در بسته بندی  5کیلوگرمی
رنگ :سفید و خاکستری
خواص مکانیکی
مقاومت فشاری

Kg/cm2

مقاومت خمشی

24Mpa

سختی

مقاومت ضربه ای

2/4 j/m2

مقاومت حرارتی

مقاومت چسبندگی

61 N/em

1233

مقاومت کششی

21 Mpa
22 Shore D
 23درجه سانتیگراد

جدول مقاومت شیمیایی
ماده شیمیائی ـ غلظت
اسید گلوکونیک %53

دما
درجه سانتیگراد
43

ماده شیمیایی ـ غلظت
اسید هیدروکسی استیک %35

دما
درجه سانتیگراد
23

اسید گلیکولیک%25

23

اسید هیپوفسفوریک %53

35

اسید گلیکولیک %73

43

اسید الکتیک خالص

133

اسید هیدروبرومیک %53

73

اسید مالئیک اشباع

23

اسید تارتاریک اشباع

133

اسید نیتریک %23

53

اسید کلریدریک %37

43

اسید نیتریک %35

43

مایع اسید هیدروفلوریک %23

33

اسید اولئیک خالص

03
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گاز اسید هیدروفلوریک %35

53

اسید پالمیتیک اشباع

133

اسید هیدروکسی استیک %73

43

اسید فسفوریک خالص

133

اسید متانوئیک اشباع

133

اتیلن گالیکول خالص

133

اسید پیکریک %13

133

جیوه خالص

133

اسید پروپیونیک %53

22

گازفلوئور خالص

123

اسید سیلیسیک اشباع

73

گاز فرئون خالص

25

اسید سولفوریک %53

05

گاز نرمال هپتان خالص

53

اسید سولفوریک %73

43

گاز  co2خالص

133

انیدرید فتالیک اشباع

133

گاز  coخالص

133

اسید اوکتانوئیک اشباع

23

گاز کلر خالص

23

اسید الکیل بنزن سولفوریک %03

23

بخار اسید نیتریک %63

73

اسید کاپریک خالص

73

مایع نرمال هپتان خالص

03

اسید کربنیک خالص

73

هگزان خالص

73

اسید ارسنیک خالص

33

فرمالدئید %53

65

اسید استیک %75

43

فرمامید خالص

43

اسید اکریلیک %35

43

فورفوران %13

43

اسید فلوروبوریک %13

133

گلوکوز خالص

133

اسید فلوروسیلیسیک %35

43

گلیسیرین خالص

133

اسید فرمیک %53

53

نفتالین خالص

23

اسید کرومیک %23

65

سیترات آلومینیوم خالص

03

اسید سیتریک خالص

133

تری کلرید آلومینیوم خالص

23

اسید بوریک خالص

133

بوراکس خالص

133

کلروهیدروکسید آلومینیوم %53

133

بوتانل خالص

33

هیدروکسید آلومینیوم خالص

23

اتانول %53

43

هیدروکسید پتاسیم %53

65

ایزوپروپیل الکل خالص

25

هیدروکسید سدیم%53

03

کروزن خالص

23

هیدورکسید کلسیم %15

23

سیکلوهگزان خالص

53
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هیدروکسید منیزیم اشباع

133

انواع شوینده ها

53

پروکسید هیدورژن %35

43

گازوئیل خالص

23

روغن کرچک خالص

25

کلروهیدرات آلومینیوم خالص

133

روغن هیدورلیک خالص

53

کلروهیدرات آلومینیوم %53

133

روغن موتور خالص

23

کلرید آهن خالص

133

بیکربنات پتاسیم اشباع

73

کلرید منیزیم اشباع

133

کربنات پتاسیم اشباع

33

کلرید جیوه اشباع

133

پرمنگنات پتاسیم خالص

133

کلرید نیکل اشباع

133

استات سدیم خالص

133

کلرید کلسیم خالص

133

کربنات سدیم اشباع

73

کلرات کلسیم خالص

133

دی کرومات سدیم اشباع

133

کلرید پتاسیم اشباع

133

برمید سدیم خالص

133

کلرات سدیم اشباع

133

فلورید سدیم خالص

23

کلرید روی اشباع

133

فلورید آلومینیوم خالص

33

نیترات منیزیم اشباع

133

فلورید هیدروژن خالص

33

نیترات نیکل اشباع

133

سولفات سدیم خالص

133

نیترات آهن خالص

133

سولفات روی اشباع

133

نیترات آلومینیوم خالص

23

سولفات نیکل اشباع

133

نیترات کلسیم خالص

133

سولفات منیزیم اشباع

133

نیترات پتاسیم خالص

133

سولفات منیزیم خالص

133

نیترات نقره خالص

133

سولفات پتاسیم خالص

133

نیترات روی اشباع

133

سولفات کرم خالص

65

اتیل سولفات خالص

27

سولفات آلومینیوم خالص

133

تری اتانول آمین خالص

65

سولفات کلسیم خالص

133

تری اتیل آمین خالص

65

سولفید هیدروژن خالص

133

دی اتانول آمین خالص

33

بیسولفات سدیم خالص

133

دی اتیل بنزن خالص

27

بیسولفید سدیم %45

63

دی اتیلن گالیکول خالص

133
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آلومینیوم پتاسیم سولفات خالص

133

دی کرومات پتاسیم خالص

133

برمید آلومینیوم خالص

73

دی کرومات پتاسیم خالص

133

برمید هیدروژن خالص

23

دی اکسید گوگرد خالص

133

برمید پتاسیم اشباع

73

تری اکسید گوگرد خالص

133

تتراکلرید کربن خالص

33

تولوئن دی ایزوسیانات اشباع

25

کلرید هیدروژن خالص

133

اوره اشباع

23

آب دریا خالص

133

آب دیونیزه خالص

23
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 TS 235آب بند کننده درز کاشی و سرامیک

Reqtile TS 235
توضیحات

 TS235ترکیبی است تک جزئی حاصل از مواد معدنی و رزین های
پلیمری که پس از اجرای کاشی کاری بر روی بندهای ایجاد شده کشیده
می شودو عالوه بر پر نمودن ،بندها را ضد آب می نماید و رطوبت و آب به
هیچ وجهی پس از خشک شدن از آن عبور نمی کند.

موارد مصرف

آب بندی پس از اجرای کاشی کاری و سرامیک

میزان مصرف

برای  25متر مربع سطح کاشی کاری یا سرامیک شده به پهنای2تا6
میلیمتر ،یک لیتر TS235مورد نیاز است.

روش مصرف

TS 235را با یک قلم مو روی سطح بند کشی شده بکشید برای سطح
هایی که بیشتر در معرض اب هستند میتوان تا  1بار بعد از گذشت یک
ساعت از مرتبه اول اعمال کرد.
پس از اجرا برای مدت  14ساعت از ریختن آب بر روی آن خودداری نمایید.

مشخصات فنی جزءA
نوع :مایع
رنگ :سفید
3
وزن مخصوصgr/cm 1/1 :
قابلیت مصرف :از  +5درجه به باال
شرایط نگهداری :دور از گزند سرما و گرما و رطوبت در بسته بندی اولیه
به مدت  21ماه
بسته بندی :در ظروف  2لیتری
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نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده و از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.
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 TS 236اسپری ضد لغزش

Reqtile TS 236
ال ا جدید بر پایه تکنولوژیهای روز دنیا
برای اولین بار در ایران ،محصولی کام ً
جهت برطرف نمودن مشکل سرخوردن روی سطوح لغزنده سرامیک،
کاشی ،گرانیت ،سنگ و....
موارد کاربرد:
سرامیک و کاشی حاشیه استخرهای شنا ( علی الخصوصاستخرهای کودکان(
کف حمام و سرویس های بهداشتیکف آشپزخانه و سالن های غذاخوریگرانیت و سنگ راه پله هاسرامیک و گرانیت در محوطه های باز ،سالن های سرپوشیده و....ویژگیها:
اجرای آسانبدون هیچ گونه لک و تغییر در رنگ و شکل ظاهریاجرای بسیار سریعاستفاده بسیار سریع پس از اجرامناسب برای محوطه ها ،بیمارستانها ،سرویسها ،استخرها،فروشگاهها ،کارخانجات و....
دوام بسیار زیاد ( بین  2تا  3سال با توجه به حجم تردد )بدون آسیب رساندن به پوست بدن-بدون ممنوعیت بهداشتی

روش اجرا :

ابتدا سطح مورد نظر را کامال شسته و خشک نمایید
اسپری را به خوبی تکان داده سپس سطح مورد نظر را به شکل
یکنواخت کل سطح را پوشش دهید
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طبق دستورالعمل موجود روی محصول صبر نموده و سپس سطح را به
طور کامل با آب بشوئید

نکات ایمنی:
همانند سایر مواد شیمایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تائیدیه کیفیت :
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا تولید و عرضه می
گردند مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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 TS237پرایمر زیرسازی

Reqtile TS 237
توضیحات

 TS237محصولی است ایده آل حهت ضد آب و ضد رطوبت کردن و باال
بردن استحکام زیرکارهای سست و ضعیف و افزایش چسبندگی در
کاشی کاری ،نقاشی ساختمان ،نصب کاغذ دیواری و یا مصالح
ساختمانی دیگر.

مزایا

ال ا از  TS237استفاده می
در اجرای عملیات نازک کاری ساختمان معمو ً
گردد .استفاده از این محصول مانع جذب رطوبت ویا نفوذ آب می گردد.
همچنین در زیرسازی انواع مصالح ساختمانی که سطوحی متفاوت دارند
کاربردی گسترده داشته و زیر کار مستحکمی را بر روی سطوح مورد نظر
ایجاد می کند با کاهش نفوذ رطوبت و آب چسبندگی و پوشش نمایی
افزایش یافته و مقاومت هر نوع پوششی را باال می برد.

میزان مصرف

 2/5کیلوگرم  TS237سطحی معادل  25متر مربع را در یک الیه اجرا
پوشش می دهد.

طریقه مصرف:

 TS237را بایستی مستقیمًاا به وسیله پیستوله با قلم مو بر روی سطح
مورد نظر کشیده تا الیهای از آن گردد .باید توجه داشت قبل از مصرف
سطح کار مورد نظر تمیز و عاری از هرگونه گرد وغبار و یا چربی باشد.

مشخصات فنی:
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حالت فیزیکی :مایع
رنگ :زرد و آبی و سفید (بی رنگ)
وزن مخصوصgr/cm3 1/1 :
بسته بندی :در گالن های  4و  9و  15بشکه های  155کیلوگرمی
شرایط و مدت نگهداری :در بسته بندی اولیه و در بسته به دور از گرما و
سرما به مدت یک سال

نکات ایمنی:
همانند سایر مواد شیمایی ،هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت
نموده تا از تماس با دهان ،چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد وردصورت
تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

تأییدیه کیفیت
تمام محصوالتی که توسط شرکت مواد مهندسی تیوا و عرضه می گردد
مطابق با استانداردهای بین المللی می باشند.
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