AFRA -SIVE SA-90
ﻣﻼت ﺗرﻣﯾم ﮐﻧﻧده زودﮔﯾر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ
ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل :

 AFRA-SIVE SA-90ﻣﻼت ﺗﻌﻣﯾری ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﯾﻣﺎن و آﻣﺎده ﻣﺻرف ﺑﺎ ﮐﺳب
ﻣﻘﺎوﻣت ﺳرﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﭘس از اﻓزودن آب ﻻزم ﺧﻣﯾرﺗﻌﻣﯾری اﻟﯾﺎف و
ﺑﺎﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآورد .
AFRA-SIVE SA-90ﻣﻼﺗﯽ ﺑودن اﻧﻘﺑﺎض ﺑوده ﮐﮫ ﻧﻔوذﭘذﯾری ﮐم و دوام طوﻻﻧﯽ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻼت ﻓﺎﻗد ﮔراﻧول ھﺎی ﻓﻠزی ﺑوده و ﻋﺎری از ﯾون ﮐﻠر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد AFRA-SIVE SA-90 .ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺎﺷﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮫ ﮐﺷﯽ طراﺣﯽ ﺷده و در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ ﺿﺧﺎﻣت ٥۰
ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر را ﺑﮫ وﺟود آورد .ﺿﺧﺎﻣت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ روش ﭘﺎﺷﺷﯽ ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺰاﯾﺎ :

 ﺑدون اﻧﻘﺑﺎض ﺑودن ﻣﻼت ﻣوﺟب اطﻣﯾﻧﺎن از اﺗﺻﺎل ﺧوب ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺑﺗﻧﯽ واﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾروھﺎ در ﺗﻌﻣﯾرات ﺳﺎزه ای ﻣﯽﮔردد . ﺑﯽ ﻧﯾﺎز از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺳﺗر ﺑوده و اﯾن اﻣر ﺳﺑب ﺗﺳرﯾﻊ در ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺟراﯾﯽ ﻣﯽﺷود . ﻗﺎﺑﻠﯾت ﭘﺎﺷﺷﯽ ﻣﻼت ،اﺟرای اﺣﺟﺎم ﺑزرگ آن را ﻣﻣﮑن ﻣﯽﺳﺎزد . در ھﻧﮕﺎم ﭘﺎﺷش ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﭼﯾزی دارد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣوﺟب ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ھزﯾﻧﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧواھد ﮔردﯾد. -ﻧﻔوذ ﭘذﯾری ﺑﺳﯾﺎر ﮐم آن اﻣﮑﺎن ﺣﻣﻼت ﺧورﻧده ﻣﺣﯾطﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار ﻣﻣﮑن ﻣﯾرﺳﺎﻧد .

ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد :

-

ﺗرﻣﯾم و ﺗﻌﻣﯾر ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺣدوده زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭرهﺑرداری
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﺗﻌﻣﯾر ﺳﺎزه ای ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﭘﺎﺷﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮫ ﮐﺷﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .
ﺗﻌﻣﯾر ﺗﻣﺎﻣﯽ اﺟزای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺑﺎرﮔذاری ﻣﮑرر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
ﺗﻌﻣﯾر ﺗﯾر و ﺳﺗون ﭘﯾش ﺗﻧﯾده ﯾﺎ ﻣﺳﻠﺢ ﺷده
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ در ﻣﻌرض ﻋواﻣل ﻣﮭﺎﺟم ﭼون ﮐﻠراﯾد و ﺳوﻟﻔﺎت
ﺗﻌﻣﯾرات ﺳﺎزه ای در ﻣﻧﺎطﻖ ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض روﻏن ھﺎی ﻣﻌدﻧﯽ و روﻏن ھﯾدروﻟﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
ﺗﻌﻣﯾرات ﺳﺎزه ھﺎی درﯾﺎﯾﯽ

روش اﺳﺘﻔﺎده :

ﺳطﺢ ﻣورد ﻧظر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻣﯾز و ﻓﺎﻗد ھر ﮔوﻧﮫ ﻣواد آﻻﯾﻧده ﺑوده و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘﺎط ﺳﺳت و ﺿﻌف ﺑﺗﻧﯽ را ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﺧرﯾب آﻧﮭﺎ اﻗدام ﻧﻣود .
اﯾن ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﺎ ﻋﻣﻖ  ۱۰ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗری ﺑرﯾده ﺷده و دﻗت ﺷود ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻣﮑن ﺷﮑل ﺗﯾز ﮔوﺷﮫ و ﻣرﺑﻌﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣداﻗل ﺿﺧﺎﻣت ۱۰
ﻣﯾﻠﯾﻣﺗری ﭘﯾراﻣون ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﻌﻣﯾر ﺷده ﺣﻔظ ﮔردد .ﺳطﺢ ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧدﺷﮫ دار ﺑوده و دﺳت ﮐم از ﻧﺎھﻣواری ھﺎی  ۵ﻣﯾﻠﯾﻣﺗری ﺑﺎ ﻓواﺻل ۲۰
ﻣﯾﻠﯾﻣﺗری ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد  .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺎ ﺳطوح آﻟوده و ﺳﺳت ﺑرﺧورد ﺷود ﺑﮭﺗر اﺳت ﻣراﺗب اﺟراﯾﯽ ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﮐﺎرﮔﺎه ھﻣﺎھﻧﮓ ﮔردد ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﻣﯾزﮐﺎری و ﺑرﺷﮑﺎری اﺣﺗﻣﺎل اﻗدام ﮔردد .

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ :

ﺷﮑل ظﺎھری :ﭘودر ﺧﺎﮐﺳﺗری ﺣﺎوی اﻟﯾﺎف رﯾز
وزن ﻣﺧﺻوص ﺧﻣﯾری :ﺣدود  ۲ھزار و  ۳۰۰ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑﮫ ازای ھر ﻣﺗر ﻣﮑﻌب
ﻣﻘﺎوﻣت ﻓﺷﺎری در  ۲۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﻣطﺎﺑﻖ اﺳﺗﺎﻧدارد  Bs ۱۸۸۱ﺑﺧش ۱۱
ﯾﮏ روزه ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۶ﻣﮕﺎ ﭘﺎﺳﮑﺎل
 ۲۸روز ﺑﯾﺷﺗر از  ۴۵ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی:

 AFRA-SIVE SA-90در ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی  ۲۵ﮐﯾﻠوﮔرﻣﯽ ﻋرﺿﮫ ﻣﯽ ﮔردد .
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﮭﺪاری :

دور از ﺑﺎرش ﺑﺎران و ﺗﺎﺑش ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻧﯾز ﺑدون ﺗﺣﻣل ﻓﺷﺎر زﯾﺎد ﺗﺎ ﯾﮑﺳﺎل ﻗﺎﺑل ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﺑود.

