 مالت آب بندکننده AQUAFIN–1K
تعریف :
 AQUAFIN-1Kیــک مــاده آب بندکننــده پایــه ســیمانی غیــر منعطــف متشــکل از ماســه کوارتــز  ،ســیمان پرتلنــد و
افزودنــی مــی باشــد.
در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد  ،وجود ندارد.
 AQUAFIN-1Kپــس از ســخت شــدن بــه یــک الیــه آب بنــد تبدیــل مــی شــود .چنانچــه امــکان تــرک خــوردن آنــی در
ســطح وجــود داشــته باشــد ،بهتــر اســت از  AQUAFIN-2K/Mاســتفاده شــود.
مصارف :
مهندسی خدمات شهری  :در سازه های سرپوشیده  ،امور فاضالب  ،مخازن آب  ،استخرهای شنا  ،لوله های
حرارتی(سیستمهای گرمایشی و چاله ها و ) . . .
سازه های ساختمانی  :زیر زمین  ،انباری ،گاراژها
سازه های آبی  :دیوارهای حائل  ،استخر ها  ،تونل ها وآبگیر ها ،مخازن ،لوله ها ،حوضچه ها
سازه های قدیمی که در مقابل رطوبت زمین محافظت نشده اند
کلیه سازه های باربر در سطوح کف و دیواره
آب بندی در برابر رطوبت زمین ،فاضالب و آبهای تحت فشار
خواص و مزایا :
فـاقد مواد تضعیف کننده بتن
دارای چسبندگی بسیار عالی به زمینه بدون نیاز به پرایمر
مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و منفی
تشکیل الیه ای سخت و نفوذناپذیر پس از خشک شدن
دارای تأییدیه آب آشامیدنیDVGW W 270
مقاوم در برابر نفوذ آب های مهاجم بتن مطابق استاندارد DIN 4030
مقاوم دربرابر یخ زدگی
مقاوم در برابر سولفات ها و عوامل خورنده
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جدول خواص :
پایه

ماسه  /سیمان اصالح شده با پلیمر

دانسیته مالت آماده

3

1/85 g/cm

نسبت اختالط

 25کیلوگرم  AQUAFIN-1Kبا  6/7لیتر آب

زمان اختالط

 3دقیقه

زمان ماندگاری پس از اختالط

 60دقیقه

دمای اعمال

 +5تا

+35

قابلیت تردد *

پس از  24ساعت

مدت زمان محافظت

در معرض باران پس از  3ساعت
تحت تردد عابر پیاده پس از  1روز
در معرض فشار آب پس از  7روز

میزان مصرف مالت آماده مصرف با ضخامت پیشنهادی

 آببندی در مقابل رطوبت خاک: 3/5 Kg/m2به ضخامت نهایی 2 mm
 آببندی در مقابل آبهای سطحی زمین: 3/5 Kg/m2به ضخامت نهایی 2mm
 آببندی در مقابل آبهای زیرزمینی و فشار منفی : 4/5 Kg/m2به ضخامت نهایی 2/5 mm

مقاومت در برابر فشار منفی

>  1/5بار

چسبندگی()ASTM D4541

> 0/5 N/mm

سختی

()ASTM D 2240

مقاومت فشاری  28روزه ()ASTM C 579

2

65
15 N/mm

2

میزان نفوذ یون کلر ()ASTM C 1202

کاهش %25

شرایط نگهداری

 12ماه در محیط خشک در بسته بندی اولیه و در بسته

بسته بندی

25کیلوگرم

* مقادیر برای دمای  +20و رطوبت نسبی  %60می باشند.

آبـبـنـدی

185

دستورالعمل مصرف:
آماده سازی سطح:
سـطح بایـد تمیـز  ،سـالم و دارای منافـذ سـطحی بـاز باشـد .تمامـی آلودگـی هـای سـطح از قبیل روغـن  ،گـرد و غبار و
ناهمـواری هـای موجـود در بتـن (شـیار  ،تـرک  ،برآمدگـی و  ) . . .بایـد برطـرف گردد.
خلـل و فـرج سـطوح متخلخـل بایـد بـا  INDUCRET-BIS 1/6یـا  ASOCRET-10Sخـود  AQUAFIN-1Kپـر شـوند.
سـطح زیـر کار بایـد بـا توجـه بـه شـرایط آن بـا اسـتفاده از سـنباده  ،سـاچمه پاشـی یـا واتـر جت آماده سـازی شـوند.
جزئیات:
ماهیچـه کشـی لبـه هـا در :کنجهـا ،حدفاصـل دیوار-دیـوار و یـا دیوار-کـف و  ....بـا اسـتفاده از  AQUAFIN-1Kو یـا
مالتهـای  INDUCRETیـا  ASOCRETماهیچـه کشـی بـه ابعـاد  4x4سـانتی متـر انجـام شـود.
تـرک هـای دینامیـک را مـی تـوان بـا خوابانـدن نـوار  ASO-JOINT-TAPE 2000بـه همـراه  AQUAFIN-2K/Mآب
بنـد نمود.
سطح را پیش از اعمال  AQUAFIN-1Kمرطوب نمایید.
اختالط:
 AQUAFIN-1Kبـه شـکل پـودر سـیمانی اسـت  .بـا رعایـت نسـبت اختلاط مقـدار کافـی از آن را در آب تمیـز ریختـه
و مخلـوط کنیـد بـه طوریکـه بـا بـرس یـا اسـپری قابـل اعمـال باشـد .اعمـال بایـد مجموعـا ً طـی چند الیـه در سـازه  ،با
میـزان مصـرف  1 -2 kg/m2در هـر الیـه صـورت پذیـرد .از اعمـال بیـش از  2 kg/m2در یـک الیـه اجتنـاب شـود.
اعمـال الیـه دوم حـدود  4-6سـاعت پـس از الیـه اول و زمانـی اسـت که الیـه زیرین در اثـر تردد و اعمـال الیه بعد
آسـیب نبیند.
 AQUAFIN-1Kتـازه اعمـال شـده را بایـد از تابـش مسـتقیم خورشـید  ،هـوای آلـوده  ،بـاران و یـخ زدگـی محافظـت
نمود.
نکات مهم :
پس از سخت شدن  ، AQUAFIN-1Kباید سطح به مدت  24ساعت مرطوب نگه داشته شود.
در صورت تابش مستقیم نور خورشید از سایبان استفاده شود.
مالتی را که زمان گیرش آن آغاز شده است با اضافه نمودن آب نباید احیا نمود  ،چرا که مقاومت خود را
از دست می دهد.
چنانچه ریسک ترک خوردن متعاقب در سازه وجود دارد می توان از  AQUAFIN-2K/Mبجای AQUAFIN-1K
و یا در تکامل با آن استفاده نمود.
نکات ایمنی:
 AQUAFIN-1Kحاوی سیمان است و مواد قلیایی آن با رطوبت وارد واکنش می شود .بنابراین :
پوست و چشم ها از تماس با این ماده حفظ شوند.
از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
در صورت تماس با پوست با آب خنک به طور کامل شستشو داده شود.
هنگام کار با مواد از دستکش استفاده شود.
در صورت تماس با چشم سریع به پزشک مراجعه شود.
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