Promix CM-213
هالت تؼویری ثذٍى اًمجبض ،هسلح ثِ الیبف پلیوری
شرح کلی:
 Promix CM-213هالت تؼویری خطه ثب داًِ ثٌذی درضت ٍ هسلح ثِ الیبف پلی پرٍپیلي است وِ تٌْب ثب افسٍدى آة در هحل هصرف ،تجذیل ثِ هالت
تؼویری لبثل استفبدُ ثرای ترهین خراثی ّبی ثِ ًسجت ٍسیغ سطَح ثتٌی هی ضَد.
 Promix CM-213در صَرتی وِ ثب همذار آة تَصیِ ضذُ هخلَط ضَد ،دارای همبٍهت فطبری لبثل لجَل ٍ تَاى چسجٌذگی ثسیبر خَثی خَاّذ ثَد.
ایي هالت ضىل خویری ٍ چسجٌبن داضتِ ٍ لبثلیت اجرا در سطَح ضیت دار یب ػوَدی را ًیس دارد.

آماده سازی سطوح:
در توبهی هَ ارد استفبدُ از ٍصلِ ّبی ترهیوی ،وست ثْتریي ًتیجِ ی هوىي ثستگی ثِ آهبدُ سبزی ٍ اضجبع سطَح آسیت دیذُ خَاّذ داضت .ثٌبثرایي پیص از
سبخت ٍ اجرای ٍصلِ ی تؼویری ،از حصَل ضرایط زیر هطوئي ضَیذ:
-

ثخص ّبی ضي ًوب ضذُ ٍ سست سطَح ثتٌی را تب رسیذى ثِ ثستری هحىن ٍ لبثل اػتوبد تخریت وٌیذ.

-

تالش وٌیذ تب خطَط هرزی ثخص ّبی تخریت ضذُ از ثرش  90درجِ ای ًسجت ثِ سطح ثرخَردار ضًَذ.

-

سطح سٌگذاًِ ّب ٍ آرهبتَرّبی ًوبیبى ضذُ را ثب استفبدُ از سٌذثالست ،ثرس زًی یب ضستطَ ثب آة تویس ًوبییذ.

-

چٌبًچِ ضبّذ خَردگی آرهبتَرّب هی ثبضیذ ثِ آییي ًبهِ ّبی ترهین ٍ حفبظت از آرهبتَر هراجؼِ وردُ یب ثب وبرضٌبسبى ایي ضروت توبس ثگیریذ.

-

پیص از سبخت ٍ اجرای ٍصلِ ی تؼویری ،سطح را هرطَة ًوبییذ ٍلی هطوئي ضَیذ وِ آة سبوي در هحل ثبلی ًوبًذُ است.

کاربرد:
همذاری از  Promix CM-213را آهبدُ وٌیذ وِ در هذت حذٍد  20دلیمِ هصرف ضَد ،در غیر ایي صَرت هوىي است تبثیر افسٍدًی ّبی هَجَد در آى از ثیي
ثرٍد .هالت آهبدُ در هَارد زیر وبرثرد دارد:
-

اًَاع تؼویرات سبختوبًی ثصَرت دستی ثب هبلِ ٍ یب پبضطی ثِ رٍش تر

-

هحبفظت ثتي ّبیی وِ در هؼرض حولِ یًَْبی ولر ٍ سَلفبت لرار دارًذ

-

تؼویر ستًَْب ٍ تیرّبی هسلح

-

تؼویر لطؼبت ثتٌی پیص سبختِ

-

تؼویر سطَح صٌؼتی ثخصَظ در هىبى ّبیی وِ احتوبل ریختي رٍغي ٍ یب هبیؼبت ّیذرٍلیه ٍجَد دارد

-

اًجبم تؼویرات در هٌبطك دریبیی

-

ترهین ترن ّبی ثسري ٍ ثبزضذگی ثب ػرض ثیص از  10هیلیوتر

نکته :چٌبًچِ ًسجت سطح هٌطمِ تؼویری ثِ ضخبهت آى ثسري ثبضذ ثْتر است در ّر هرتجِ از اجرا ضخبهت تب  50هیلی هتر را ایجبد ًوَد تب هالت تؼویری
دچبر ترن خَردگی ًطَد .ثذیْی است هَاردی چَى استفبدُ از  %10چست ثتي  Promix BA-310یب ً ٍ Promix BA-311یس افسٍدى همبدیری از هبسِ
سیلیسی  2تب  6هیلی هتری هی تَاًٌذ ثِ رفغ هطىل فَق ٍ اهىبى استفبدُ از هالت ترهیوی ثرای ضخبهت ّبی ثیطتر ووه ًوبیٌذ.
ثرای ایي هٌظَر خَاّطوٌذ است ثب وبرضٌبسبى فٌی ایي ضروت هطبٍرُ ًوبییذ.
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مشخصات فنی :
ضىل ظبّری

پَدر سیوبًی

ٍزى هخصَظ خطه

 1350ویلَگرم در هتر هىؼت

ٍزى هخصَظ در حبلت خویری

(هطبثك دستَر سبخت)

دهبی زهبى اجرا
گیرش اٍلیِ

 5تب  50درجِ ی سبًتیگراد

(دهبی  25درجِ ٍ رطَثت )%50

گیرش ًْبیی

 2000ویلَگرم در هتر هىؼت

(دهبی  25درجِ ٍ رطَثت )%50

حذٍد  2/5سبػت
حذٍد  3/5سبػت

همبٍهت فطبری یه رٍزُ

حذٍد  8هگب

همبٍهت فطبری  7رٍزُ

حذٍد  24هگب پبسىبل

همبٍهت فطبری  14رٍزُ

حذٍد  28هگب پبسىبل

همبٍهت خوطی

(28رٍزُ)

چسجٌذگی ثِ ثتي

(28رٍزُ)

حذٍد  6هگب

پبسىبل)(ASTM C109

پبسىبل)(ASTM C348

حذٍد  10هگب پبسىبل

)(ASTM C882

درجِ ی اسیذی

 12تب 13

هیساى پَضص دّی

 2ویلَگرم در یه هتر هرثغ ثب ضخبهت یه هیلیوتر

اختالط:
ّر ویسِ  25ویلَگرهی  Promix CM-213ثب  5لیتر آة هخلَط هی ضَد.
حذالل زهبى اختالط  3تب  4دلیمِ ثَدُ ٍ ثْتر است از اثسار ّوسى ثب دٍر پبییي (حذٍد  400دٍر در دلیمِ) استفبدُ وردُ ٍ اختالط را تب ثِ دست آهذى هخلَطی
یىٌَاخت اداهِ دّیذ .افسایص همذار آة ثستگی ثِ ًَع هصرف ٍ ضرایط اجرا داضتِ ٍلی ثر رٍی همبٍهت ًْبیی هالت تبثیر هٌفی خَاّذ داضت.
هالت آهبدُ ضذُ را در ووتر از یه سبػت هصرف وٌیذ.

عمل آوری :
ثِ دلیل ون آة ثَدى ایي هالت هرالجت ٍ ػول آٍری از آى ثسیبر ضرٍری است .ثرای ایي هٌظَر ولیِ سطَح ثبز را پس از اتوبم وبر ثب گًَی یب پبرچِ ًخی تویس
پَضص دادُ ٍ آًرا دست ون ثِ هذت  3رٍز هرطَة ًگِ داضتِ یب از هَاد ػول آٍری استفبدُ وٌیذ .در فصل سرهب از یخ زدگی هالت هوبًؼت ضَد.

انبار داری:
 Promix CM-213را در هحل سرپَضیذُ ثِ دٍر از تبثص هستمین خَرضیذ ،ثبرًذگی ،فطبراضبفی ٍ رٍی پبلت ًگْذاری ًوبییذ .در ایي صَرت تب یه سبل لبثل
استفبدُ هی ثبضذ.

بسته بنذی:
 Promix CM-213در ویسِ ّبی  25ویلَ گرهی ثستِ ثٌذی ٍ ػرضِ هی ضَد.
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