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 گروه مهندسی آرکا                   
                      ARKABOND CM-310         

 الیاف پایه سیمانی با ترمیمی مالت                

 

 شرح محصول :

 ARKABOND CM-310الیاف با و انقباضی غیر پودرى ترمیمی مالت 

 استفاده آماده ترمیمی مالت به تبدیل آب افزودن با که است پروپیلن پلى

سطوح  و ها شكستگى ترمیم و سازى بستر سیمانى، سطوح ترمیم براى

. شود مخلوط مناسب آب مقدار با که صورتى در شود و مى متخلخل بتن

 شامل سطح سازى آماده ولى بتن دارد به خوبى بسیار چسبندگى مالت این

می  ضرورى اجرا از قبل بتن رطوبت افزایش و کارى مضرس سازى، پاک

 افزایش ضمن تا کرد مسلح نیز پلیمر به توان را مى فرآورده این. باشد

ایجاد گردد ،  نیز خودى به خود آورى عمل امكان چسبندگى، هاى مقاومت

. باشد مى عرضه قابل ARKABOND CM-310 Plusکد  با اینصورت در

 ARKABOND CM-Sنام  با نیز محصول این فوالدى الیاف به مسلح نوع

 .باشد مى ارائه و تولید قابل ویژه مصارف جهت

 روش اجرا و موارد استفاده:

ARKABOND CM-310 می  استفاده قابل ترکیب از پس دقیقه بیست تا

 ساعت 24 گذشت با و شود مى آغاز مالت گیرش مدت این از پس و باشد

 مى مالت های حجیم ساخت منظور به. کند مى کسب را خود اولیه مقاومت

 .برد بهره میكسرهاى از توان

 بهتر باشد بزرگ آن ضخامت به ترمیمی منطقه سطح نسبت چنانچه: نكته

 تا نمود ایجاد را متر یك سانتى حدود ضخامتى اجرا از مرتبه هر در است

 استفاده چون مواردى است بدیهى. نشود خوردگى ترک دچار ترمیمی مالت

 متر میلى 4 قطر تا سیلیسى ماسه از مقادیرى افزودن بتن و نیز چسب از

 ضخامت براى ترمیمى مالت از استفاده امكان و فوق مشكل رفع به توانند مى

 کارشناسان با است خواهشمند منظور این براى. نمایند کمك بیشتر هاى

 .نمایید مشاوره شرکت این فنى

 عمل آوری:

 دیگر همانند و است شده عرضه و تولید سیمان پایه بر محصول این

 مالت، بودن کم آب دلیل به و دارد نیاز آورى عمل به مشابه محصوالت

 سطوح کلیه منظور این براى. است ضرورى بسیار آن از آورى عمل و مراقبت

 دست آنرا و داده پوشش تمیز نخى پارچه گونى ویا با کار اتمام از پس را باز

 استفاده آورى عمل مواد از یا و دارید نگه مرطوب روز سه مدت به کم

 .کنید ممانعت مالت زدگى یخ از سرما فصل در.کنید

 

 

 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی:

 مگا پاسكال 18 ساعت 24مقاومت فشاری مالت خمیری در 

 مگا پاسكال 25 روزه 3مقاومت فشاری مالت خمیری 

 مگا پاسكال 36 روزه 3فشاری مالت خمیری  مقاومت

 مگا پاسكال 44 روزه 3مقاومت فشاری مالت خمیری 

 مگا پاسكال 14حدود  روز 28چسبندگی به بتن پس از 

 مگا پاسكال 5حدود  روز 28مقاومت خمشی پس از 

 کیلوگرم در متر مكعب 2200 وزن مخصوص در حالت خمیری

  

 :  میزان مصرف

 آب لیتر 4 تا 5/3با  ARKABOND CM-310 کیلوگرمى  25 کیسه هر

  اجرا شرایط و مصرف نوع به بستگى آب مقدار افزایش. شود مى مخلوط

 به اى الیه ایجاد براى. داشت خواهد منفى تاثیر مقاومت روى بر ولى داشته

 .است نیاز پودر مورد از کیلوگرم دو حدود میلیمتر، یك ضخامت

 بسته بندی : 

ARKABOND CM-310  عرضه می گردد. 25درکیسه  های 

 انبار داری :

 بازه در و فشار رطوبت، خورشید، مستقیم نور از دور زمین، سطح از باالتر

 حداقل یك شرایط این در. شود نگهدارى سانتیگراد درجه 35 تا 5 دمایى

 کیسه 7 از بیش طوالنى دارى انبار براى. داشت خواهد مصرف فرصت سال

 .نشود چیده هم روى

 ایمنی :

ARKABOND CM-310  ماده ای کم ضرر می باشد. در شرایط عادی

آسیبی به پوست نمی رساند. اما به عنوان یك ترکیب شیمیایی و رعایت 

موارد احتیاطی مصرف گردد. برای جلوگیری از تماس با پوست و چشم از 

دستكش های محافظ و عینك استفاده شود و یا پس از تماس مستقیم با 

 وست و یا چشم با آب شسته شود.پ

  
 خدمات فنی :

بخش فنی گروه مهندسی آرکـــا در جهت ارائه مشاوره فنی مربوط به طرح 

اختالط بتن، انجام بتن ریزی و نحوه صحیح استفاده از فراورده های تولیدی 

 در کارگاه آماده همكاری و ارایه خدمات می باشد.

 


