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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

بر پایه سیمان و زودگیر کننده است و در تماس با آب بالفاصله سخت می شود. این مالت تنها نیاز به افزودن آب دارد تا  « W19»محصول 

ظرف مدت چند ثانیه نشتی آب را مسدود نماید. ابتدا محصول را با کمی آب مخلوط نموده تا به شکل خمیر درآید و سپس آن را روی محل نشت 

تا حین گرم شدن، سخت گردد. در اکثر موارد این روش به آب بندی دایم منجر نمی شود و می بایست با ترکیب و روش های  فشار داده و نگه دارید

آنها مناسب، آب بندی را تکمیل نمایید. از این محصول میتوان در ترکیب با سایر مصالح پایه سیمانی بهره برد تا خاصیت زودگیر کنندگی را در 

 نظور با کارشناسان مشورت نمایید.ایجاد نمود. بدین م

مقدار مورد نیاز از محصول را با آب اندک مرطوب  محل آب بندی باید عاری از هرگونه گرد و خاک، روغن، گریس و نیز فاقد آب تجمع یافته باشد.

ر حداکثر ده دقیقه فرصت مصرف دارد و با دستکش به گونه ای مخلوط کنید که قابلیت قالب بندی داشته باشد. مالت حاض%(  10)حداکثر  نمایید

ن پس بالفاصله آن را در کناره های محل نشت قرار داده تا سخت شود و این عمل را تا محل اصلی نشت ادامه دهید تا نشتی به طور کامل از بی

 نشتی را کنترل نمایید.    R-44و    W-15برود. اگر پس از مدتی نشتی ادامه یابد، می بایست عملیات را تکرار کرد و با ترکیبی از مصالح  

 

 : مشخصات فنی

 :خاکستری رنگ 

 :پودری حالت فیزیکی 

 .فاقد یون کلر است و لیکن به واسطه نسبت باالی سیمان، بسیار خورنده می باشد 

 :کیلوگرم در متر مکعب 1950وزن مخصوص 

  :مگا پاسکال 35مقاومت فشاری سه روزه 

 آب آشامیدنی قابل استفاده است. مرتبط با غیر سمی است و در سیستم های 

 

 : انبارداری

 فرصت مصرف خواهد داشت. : حداقل شش ماه درجه سانتیگراد 35تا   2 بازه دمایی دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بسته بندی

 عرضه می گردد. کیلوگرم  25 یا 4 جزیی به وزناین محصول دربسته بندی تک 
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