
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح

Fitstick ®Fiteon و بند بآتولید بتن شده است. این محصول به منظور  تولید اکرلیکی های مصنوعیپلیمری که از رزین است محصولی

گردد. شدن و افزایش دوام بتن میبندکاهش نفوذپذیری، آب این افزودنی در بتن و مالت موجب. گردداستفاده می کننده بندبآ یمالتپوشش 

 وهای بتنی ، دالهای آبیاریکانال ،لوله های بتنی آب و فاضالب ،سطوح بتنی مخازن آب شاملبندی این محصول برای آبموارد کاربرد 

 .ستاز چسبندگی باالیی برخوردار او  باشدابل رطوبت میبند کننده دارای انعطاف پذیری باال و نفوذ ناپذیر در مقاین ماده آب. .باشدمی غیره

 چسبد.پذیر بود و به خوبی به سطح زیرین میبنابراین مالت و بتن تولید شده با این محصول انعطاف

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 20/2 ± 02/0  

 مات سفید: رنگ 

 PH :5/2 ± 5/8  

 در آب تا پیش از خشك شدن قابلیت انحالل 

 درصد 0/2از  کمتر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

سطح زیرکار حجمی با سیمان و یا یك پرکننده پودری ترکیب شود.  0به  0بند کننده این رزین باید به صورت برای ساخت پوشش آب

چسبیده به سطح یا قطعات سست مواد اضافه  غبار و مواد چربی و نفتی بوده و هرگونه عاری از هرگونه گرد و بایستی کامال خشك، تمیز و

وام، بند با دنمود. به منظور اطمینان از ایجاد الیه آببر روی سطوح اعمال و یا برس نقاشی  رولربوسیله توان این محصول را می .آن جدا شود

و زبری سطح اعمال  تواند در یك یا چند الیه بسته به روش اجرامیکرون باشد که می 022الزم است ضخامت پوشش ایجاد شده کمینه 

های سطحی، قبل از اجرای الیه نهایی برای ایجاد سطح کامال آب بند الزم شود. الزم به ذکر است که برای سطوح با خلل و فرج زیاد و ترک

 شود. کاری کامل انجامرزین به سیمان بتونه 0به  0 حجمیاست که کلیه خلل و فرج و حباب های سطحی بتن با استفاده مالت با نسبت 

باشد. وزن سیمان مصرفی می %7تا  0بندی مورد نیاز  بین بر اساس میزان چسبندگی و آببرای استفاده در بتن دوز مصرفی پیشنهادی 

به خوبی با  Fitstick ®Fiteon گردد که قبل از مصرف. پیشنهاد میاست تعیین قابلات موردی آزمایش انجام از پس تنها مصرف بهینه مقدار

دقیقه ادامه  5مقداری از آب اختالط مخلوط گردد. همچنین بعد اضافه کردن آن به بتن یا مالت عملیات مخلوط کردن با دور تند حداقل 

 ریزی به بتن یا مالت اضافه گردد.این پلیمر در مراحل پایانی اختالط و قبل از عملیات بتنگردد که پیدا کند. توصیه می

 کاربرد

 مالتی انعطاف پذیر پوشش 

 آماده بتن 

 بندبتن آب 

 مالت ترمیمی 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

  لیتری 02گالن 

 احتیاط

در هنگام عدم استفاده، درب ظرف . باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس شش ماه محصول نگهداری زمان مدت

درجه سانتیگراد( نگهداری شود و در صورت یخ زدگی از  5در معرض هوای سرد )کمتر از  این محصول نباید نگاه داشته شود.حتما بسته 

توان کمی از آب اختالط را میدر بتن دهد، کنندگی نشان میاز آنجا که این محصول کمی از خود خواص روان مصرف آن جدا پرهیز شود.

اما زمان کار با مالت و یا بتن به مقدار زیادی  اندازدمحصول گیرش نهایی مالت یا بتن را کمی به تاخیر میکاهش داد. توجه شود که این 

 یابد.کاهش می

 بندیپلیمر آب
Fitstick 

 



 

 
 ایمنی

راین در چسبد. بنابگردد اما به علت چسبندگی باال به پوست میباشد و باعث عوارض پوستی نمیاین محصول ماده شیمیایی کم ضرری می

 در ود وش شسته آب باسریعا  دهان یا چشم با تماس صورت درهنگام استفاده بهتر است که از دستکش و عینك محافظتی استفاده گردد و 

  .شود مراجعه پزشك به پوستی التهاب صورت

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 200-03122002در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 
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