
 
 

  

 

   بتن پارس دیمالت ضد اس

 
محصول جهت پوشش انواع  نیگردد.ا یو ارائه م دیتول نیسنگ یمعدن باتیترک هیاست که بر پا ییمحصول دو جز کیبتن پارس  دیضد اس مالت

 یو چسبندگ یکی.ضمن دارا بودن استحکام مکان ردیگ یمورد استفاده قرار م دیضداس یو نصب کاش دیشد یدر معرض خوردگ یو فلز یسطوح بتن

خورنده برخوردار است .  ییایمیمواد ش گری، نمکها ، حاللها ، روغنها و د ی، آل یمعدن یقو یدهایدر برابر انواع اس یعال اریبس یداریفوق العاده از پا

باشد .مقاومت  یذکر شده م یتا دما یکیعدم کاهش مقاومت مکان زیو ن گرادیدرجه سانت ۶۰۰ یتا دما یحرارت یداریمحصول پا نیا یژگیو نیمهمتر

 باشد . یقابل توجه م یمعمول یها ییایو قل زهیونی، آب  ایآب در -در برابر آب خالص  زیمالت ن نیا

 

 مطابقت دارد: ریز یبتن پارس با استانداردها دیضد اس مالت

 

ASTM C395  ،ASTM C321  DIN 18156-4  وASTM 579 

 

 کاربرد : موارد 

 دیضد اس یها یچسباندن کاش -۱

 دیضد اس یها یکاش یبند کش -۲

 وجود دارد ییایمیمواد ش زشیکه امکان ر ییامکان استفاده درمحل ها -۳

 مخرّب قرار دارند ییایمیکه درمجاورت مواد ش یپوشش سطوح -۴

 یباتر یهااتاق -۵

 یو لبن ییغذا یهافرآورده یهاکارخانه -۶

 زیمخازن الکترول -۷

 

 و اثرات: خواص

 

 مخرّب ییایمیمواد ش گری، نمکها ، حاللها ، روغنها و د یو آل یمعدن یقو یدهایو اس ایدر برابر انواع قل  یعال یداریپا -۱

 به انواع مصالح ادیز اریبس یچسبندگ -۲

 ییایمقاوم در برابر آب و مواد قل -۳

 ادیدر برابر حرارت ز یمقاومت عال -۴

 یعال اریبس یکیمقاومت مکان -۵

 یسطوح بدون نصب کاش یامکان پوشش ده -۶

 

 مصرف : زانیم

لحاظ گردد ،لذا  متریلیم ۴تا  ۳،  ستیبا یمصرف مشخص خواهد شد .حداقل ضخامت اجرا م زانیبتن پارس م دیمالت ضد اس هیبه ضخـامت ال بستـه

با تـــــوجه به  یبندکش یمحصول برا نیمصرف ا زانیباشد و م یم لوگرمیک۴متر مربع حدود  کیپوشش  یبرا بیمصرف به طور تقر زانیم

 قابل محاسبه خواهد بود. دیمتر کمعب مالت ضد اس یگرم بر سانت ۱/۷و وزن مخصوص  نـــــدهاحـــــجم ب
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 مصرف : روش

 

 کسیم قهیدق ۳تا  ۲به مدت  قهیدور در دق ۲۰۰را توسط همزن با دور آرام حداکثر  عیماواحد  ۱واحد پودر و  ۳وزنی نسبت به  محصول نیجزء ا دو

 قهیدق ۳۰تا  تاًیکه نها دییمخلوط نما گریکدیاز دو جزء را با  یمقدار شهی، هم دیاز اختالط کامل مورد استفاده قرار ده نانینموده و پس از حصول اطم

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

 : ییایمیو ش یکیزیف مشخصات

 ی: کرم تا خاکستر رنگ

 تریبر ل لوگرمکی ۱۷۰۰    :  یچگال

 ساعت ۵:  یشدن سطح خشک

 روز ۴:  یشدن عمق خشک

 روز ۷:  یینها مقاومت

 : یاختالط وزن نسبت

 واحد۳ پودر  :A جز

 واحد ۱ عمای : Bجز

 

 مختلف : طیبتن پارس در شرا دیمقاومت مالت ضد اس جدول

 

 

 طیمح یدما ییایمیماده ش طیمح یدما ییایمیش ماده

 گرادیدرجه سانت۱۲۰ %۷۵کیفورم دیاس گرادیدرجه سانت۶۰ %۱۰۰ آستن

 گرادیدرجه سانت۱۲۰ نیبنز گرادیدرجه سانت۱۴۰ %۱۰۰نیلیآن

 گرادیدرجه سانت۱۰۰ %۲۵کیدبرمیاس گرادیدرجه سانت۱۰۰ %۱۰۰بنزول

 گرادیسانتدرجه ۱۴۰ کلروبنزول گرادیدرجه سانت۱۴۰ بوتانل

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ کیدکرومیاس گرادیدرجه سانت۱۴۰ %۵۰کرومات

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ %۹۶اتانول گرادیدرجه سانت۱۴۰ %۹۶کیداستیاس

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ نیپرکلرواتل گرادیدرجه سانت۱۴۰ استات لیات

 گرادیدرجه سانت۱۲۰ گلوکز گرادیدرجه سانت۱۲۰ فنل

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ کیدفسفریاس گرادیدرجه سانت۱۲۰ بنزن

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ لنیکلر وات یتر گرادیدرجه سانت۱۴۰ کیدریدکلریاس

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ ژنهیآب اکس گرادیدرجه سانت۱۴۰ نیآم منواتانول

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ )تمام غلظتها(کیدسولفوریاس گرادیدرجه سانت۱۴۰ لنیزا

 گرادیدرجه سانت۱۴۰ %۶۵کیتریدنیاس گرادیسانتدرجه ۱۴۰ الکل لیزوپروپیا

 گرادسانتی درجه ۸۰  دیکلرا لنیمت گرادیدرجه سانت۱۲۰ متانول

 گرادیدرجه سانت۱۲۰ الکل لیآم گرادیدرجه سانت۱۲۰ گازکلر

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : مالحظات

 :ینگهدار نحوه

 

 باشد. یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۳۵ یال ۵ ی، در دما دینور خورش ی، دور از رطوبت و تابش طوالن هیاول یسال در بسته بند کی

 

 : یبسته بند نوع

 یلوگرمیک ۵۰و  ۲۵ سهکی  A: ) پودر (  جز

 

 یتریل ۲۰( : گالن  عی) ما B:  جز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 


