
 

 شرح

 2H surfFit ®Fiteon مقاومت افزایش منظور به و یا قدیمی تازه بتن سطح روی ساختن مالت سیمانی برای مصرف آماده محصول 

 و است شیمیایی هایافزودنی و پرتلند سیمان سخت، بسیار معدنی هایسنگدانه از متشکل محصول این. باشدمی بتن و فشاری سایشی

 سخت بسیار هایسنگدانه وجودیابد. می افزایش مایعات نفوذ و فرسایش جوی، عوامل برابر در را آن پایداری ،سطح روی بر اجرا از پس

ضربه و بارهای  برابر در را سطح مقاومت که این ضمن شود،می سایش برابر در سطح زیاد بسیار پایداری باعث محصول این در معدنی

 .دهدمی افزایش دینامیک

 مشخصات

 پودر آماده: حالت 

 : 7/1 وزن مخصوص خشک 

 : 2/2 وزن مخصوص مالت 

 : میلیمتر 3 حداکثر ابعاد دانه ها 

 خاکستری: رنگ 

 درصد 1/0کمتر از : کلر یون میزان 

 کیلویی 22 کیسه 

 مصرف نحوه

 2Fitsurf H ®Fiteon ساخت مالتبهترین زمان  .از صیقلی شدن زیاد پرهیز شودشده و توسط ماله تراز نهایی تازه پایه باید سطح بتن 

به طور  و بتن، دمای محیطبنا به . آب ناشی از آب انداختگی بتن تا حدودی تبخیر شده و سطح کمی مرطوب استاست که  هنگامی

بتوان  گردید کهسخت  ایبتن به اندازهکه سطح  هنگامیشود. دقیقه پس از بتن ریزی پیشنهاد می 42تا  30 در حدود زمانمعمول این 

بایست میمالت ساخته شده را روی سطح ریخته و سپس آن را تسطیح نموده. ، باقی بماندرد پا اثر کمی از  و فقط  قدم گذاشت روی آن

آوری مرطوب الزامی انجام گیرد. پس از اتمام عملیات اجرا، انجام عملیات عملای )یا ماله الکتریکی( کشی با استفاده از ماله پروانهماله

 .است

الیه  ن محصول را بخواهید روی سطوح قدیمی بتن استفاده نمایید ابتدا سطح قدیمی را کامال تمیز کرده و حتی در صورت امکانچنانچه ای

  Fitstick 50C ®Fiteonرا با رزین پلیمری ترمیمی  2Fitsurf H ®Fiteonسپس محصول  ای کامل از سطح آن برداشت نموده،
 اجرا شود.ترکیب نموده و سپس روی سطوح قدیمی 

 کاربرد

 کف سازی کارخانه ها، کارگاه ها، پارکینگ ها و محیط های تجاری 

 آشیانه هواپیما 

 ایمنی

گردد. با این وجود در هنگام استفاده بهتر است که از دستکش و باشد و باعث عوارض پوستی نمیاین محصول ماده شیمیایی کم ضرری می

 شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت دراستفاده گردد و 

 پشتیبانی فنی

تماس حاصل  021-23400130در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 فرمایید.

 

 بتنرویه سخت کننده 
Fitsurf H2 


