
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
پوشش های آب بندی، درزگیـر و ترمیمکننده ها

مالت واتراستاپ آنـی  گیـر بر پایه سیمان

Strutop Gard

خالصه ای از محصول

مواد  با  اصالح شده  پایه سیمان  بر  گیـر  آنـی  یک مالت    Gard اتاپ  اس�ت

زودگیـر و پلیمر می باشد که جهت رفع نشت سطوح سیمانـی بکار می رود. 

موارد كاربرد 

اتاپ Gard برای رفع نشتـی انواع سازه های بتـنـی مرف می گردد. این  اس�ت

محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:  

- از بیـن بردن نشتـی در انواع سطوح بتـنـی

- بندکیسش درز سگمنت های بتـنـی که از محل درز نشت آب دارند

- رفع نشت سازه های بتـنـی تحت فشار منفی آب مانند پارکینگ های زیر 

زمینـی، دیوارهای حائل، پـی ها، چاله آسانسور و  منهول ها و تونل ها و ...

- بندکشـی انواع درز های تحت فشار منفی آب

 و مزایا
گ

ویژ�

- گیـرش بسیار رسیع و مقاومت اولیه باال

 باال
گ

- دارای چسبند�

- حفظ رفع نشتـی در طول زمان

- مقاومت در محیط فاضالبـی
ن - مقاومت در برابر فشار باال آب و نفوذپذیری پایـ�ی

گ
- بدون انقباض و جمع شد�

ب و پروش ماهی و ... - غیـر سمی و قابل استفاده برای آب رسش

ن نسبت به تکنولوژی تزریق رزین - اجرای آسان و هزینه پایـ�ی

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

اتاپ Gard با الزامات استاندارد  ASTM C928 قابل ارزیابـی می باشد. اس�ت

اطالعات محصول

ی رنگشکل ظاهری پودر خاکس�ت

2 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته مالت آماده /1 ±0 /1  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 6 ماهزمان ماندگاری

حدود 20 تا 25 درصدنسبت اختالط آب به پودر

زمان مجاز استفاده از 
مالت آماده

کم�ت از 20 ثانـیه

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

کیسه 1، 5 و 25 کیلوگرمیبسته بندی

اطالعات عملکرد فنـی

در نسبت آب به پودر 17 درصد:

)ASTM C-266( بیـن 1 تا 2 دقیقهزمان گیـرش اولیه

مقاومت فشاری 3 ساعته، 1، 3 و 28 روزه 
)MPa( )ASTM C109(

7، 19، 27 و 36

)MPa( )ASTM C348( 7مقاومت خمیسش 28 روزه

ان و نحوه مرصف ز م�ی

میـزان مرصف: میـزان مرف بسته به سایز حفره یا درز دارای نشتـی و وزن 

مخصوص محصول قابل محاسبه می باشد.  

 ها، روغن، چربـی، رنگ، 
گ

آماده سازی سطح زیر کار: باید سطح از کلیه آلود�

مواد کیورینگ و آب گریزکننده های سیلیکونـی یا سیالن و سایر عوامیل که 

ن سطح   آنـی گیـر به بتـن جلوگیـری می کنند پاک گردد. همچنـ�ی
گ

از چسبند�

حفره یا درز باید خشن و زبر باشد و به شکل V باز شده باشد تا به عنوان 

این  اتاپ Gard عمل کند و   اس�ت
گ

یک قفل مکانـییک برای افزایش چسبند�

وری می باشد.    سطحی ماده امری �ن
گ

موضوع برای چسبند�

اختالط: برای اختالط آب الزم ) 20 تا 25 درصد وزن پودر( وزن شده و در 

مخزن مناسب ریخته و سپس پودر به تدریج به آن اضافه گردد. محصول 

به�ت است که به وسیله دست و با پوشش دستکش و به رسعت در کم�ت از 

30 ثانـیه مخلوط گردد.  این مالت آنـی گیـر مخلوط شده همگن و با قوام 

باال در کم�ت از 20 ثانـیه باید مرف گردد.  

نحوه اعمال روی سطح: مالت آماده با دست و با پوشش دستکش یا ماله 

اجرا گردد. مالت به�ت است با دست یا ماله به مدت حدود 1 دقیقه روی 

حفره فشار داده و نگه داشته شود. بعد از رفع نشتـی قسمت  های اضافه 

را می توان برداشت و صافکاری سطح را انجام داد. برای جاهایـی که فشار 

آب خییل باالست به�ت است از یک لوله نازک یا شیلنگ کمک گرفت و لوله 
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