ABA – TG11
پودر بندکشی آببند پایه سیمانی
پودر بندکشی پایه سیمانی  ،ABA – TG11یک مالت ریزدانه با
رنگ خاکستری ،سفید یا رنگی ،برای بندکشی انواع درزها مانند
درزهای کاشی ،سرامیک ،سنگ و غیره میباشد.

شرکت آرا بتن اروند ،در صورت نیاز آماده ارائه خدمات فنی مرتبط
در کارگاه میباشد.

کاربردها

ویژگیهای فنی

پودر بندکشی  ،ABA – TG11برای بندکشی درزهای مختلف تا
ضخامت  3میلیمتر و عمق حدود  15میلیمتر استفاده میشود.
این ماده با دارا بودن چسبندگی زیاد ،نفوذناپذیری مناسب ،مقاومت
مناسب در برابر مواد شوینده غیر اسیدی ،مقاومت مناسب در برابر
یخبندان ،و همچنین بدون انقباض بودن ،برای بندکشی انواع کاشی،
سنگ ،سرامیک ،موزاییک ،کفپوش ،سنگ مصنوعی ،قطعات بتنی و
غیره که نیاز به یک ماده بندکشی آببند نسبتا منعطف دارند،
استفاده میشود.

پشتیبانی فنی

نوع محصول :پودر ریز
رنگ :خاکستری/سفید/رنگی
رنگ مالت بندکشی :خاکستری/سفید/رنگی
جرم مخصوص مالت (2 :)kg/L
آب مصرفی 23 :تا  25درصد وزن پودر

روش مصرف
ابتدا محل درز باید کامال از گرد و خاک ،چربی ،رنگ ،ذرات لق یا هر
مادهای که مانع اتصال باشد ،تمیز گردد و به سطح سالم و مقاوم
رسیده باشد.
برای آمادهسازی مالت بندکشی ،پودر و آب با نسبت وزنی حدود 4
به  1مخلوط شود (با توجه به نیاز به مالت خمیری یا روان ،تنظیم
شود) .پیشنهاد میگردد ابتدا آب داخل ظرف مخلوطکن ریخته شود،
به تدریج پودر خشک اضافه گردد و عملیات اختالط با همزن با
سرعت کم ( 400دور در دقیقه) تا همگن شدن مالت ،ادامه یابد.
دمای محل اجرا ترجیحا باالتر از  5و کمتر از  35درجه سانتیگراد
باشد.
در دمای  20سانتیگراد و رطوبت  50درصد ،فرصت استفاده از مالت
بندکشی حدود  60دقیقه پس از ساخت آن میباشد.
ترجیحا از تبخیر شدید آب از سطح یا تابش مستقیم آفتاب به سطح
بندکشی اجرا شده جلوگیری شود.
میزان مصرف
میزان مصرف برای هر لیتر درز ،حدود  1/6کیلوگرم میباشد.
نحوه نگهداری
در محل خشک ،سرپوشیده و دور از تابش مستقیم نور آفتاب
نگهداری گردد.
تحت شرایط صحیح نگهداری ،تا  12ماه پس از تولید در بستهبندی
اولیه قابل مصرف میباشد.
بسته بندی
کیسه  5و  25کیلوگرمی
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