
ماده آب بند زودگیر پودرى

KARIZ ACCELERATOR POWDER

مشخصات:

موارد مصرف:

فواید :

حالت فیزیکى: 

رنگ:

 :pH مقدار

نوع: 

پودر 

خاکسترى

12

مایع قلیایی ویسکوز

2/1 کیلوگرم بر لیتر 
وزن مخصوص مالت:

دستورات ایمنى :

Kari accelerator Powder مــاده واترپــروف کننــده فــورى آماده مصرفی اســت که مخلــوط حاصل از 
ترکیب آن با آب به سرعت گرفته و باعث جلوگیري از نشتی هاي شدید می گردد.

ASTM C928 براساس استاندارد

پیــش بینــی هــاي ایمنــی: در تمــام مــدت کار کــردن بــا ایــن مــواد، از دســتکش الســتیکی و عینــک اســتفاده 
شــود. حتمــاً از کــرم روي پوســت اســتفاده شــود. اگــر بــه طــور تصادفــی مــاده بــه چشــم پاشــیده شــد فــوراً آن 

را با آب تمیز و یا محلول اسید بوریک بشویید.

•  اجراى آسان توسط ماله فلزى، لیسه، غلطک
•  مقاوم در برابر نمک ها و یونهاى مخرب

•  مقاومت بسیار زیاد در برابر یخ زدگى
•  مقاوم در برابر نور خورشید

•  چسبندگى مناسب به بسیارى از سطوح مانند بتن، مالتهاى سیمانى و انواع مصالح ساختمانى
•  گیرش سریع

•  امکان استفاده بر روى بتن در سنین پایین

Kari accelerator Powder در واترپروف كردن قطع انی هرگونه نشتی و آب بندی درزهاکاربرد دارد.



ماده آب بند زودگیر پودرى

KARIZ ACCELERATOR POWDER

مشخصات:

نحوه اجرا: 

Kariz accelerator Powder را بســته بــه نــوع کار و فشــار آب بــا آب تمیــز بصــورت خمیــر مایــل بــه خشــک 
آماده کرده و مصرف نمایید. زمان گیرش حدود 25-15 ثانیه می باشد.

ســطح بتــن را قبــل از اجــراى مــالت انــى گیــر زبــر و تمیــز و عــارى از هرگونــه مــواد سســت کنیــد. 
ــا مقــدار کمــى آب مخلــوط نماییــد تــا خمیــرى یکنواخــت و همگــن و نســبتا  پــودر آنــى گیــر را ب

خشک حاصل گردد.
مخلوط آماده را فورا روى محل نشت آب به مدت 25 ثانیه فشار دهید

1) بتن : زبر و تمیز شود. صخره : تمیز و اجزا سست زدوده شود.
2) نشتی آب در یک محل معین متمرکز شود.

3) آب بندي از اطراف به سوى مرکز نشت صورت بگیرد.
4) لوله پالستیکی در خمیر موجود جایگذاري شود.

5) تنظیم عبور آب از لوله پالستیکی
6) دو الیه مالت آببند روي سطح بتن زبر شده الیه هاي واترپروف کننده قبلی اجرا شود.

 Kariz accelerator Powder 7) بعــد از خــارج کردن لوله پالســتیکی،محل تنظیم شــده آب توســط خمیــر
بسته شود.

8) در انتها به عنوان الیه نهایی از مالت آببند استفاده شود.

شرایط نگهداري: 
در جاي خشک نگهداري شود.

سطل هاى 5 و 10 کیلوگرمی

مدت نگهداري: 

بسته بندي: 

6 مــاه پــس ازتولیــد، دور از 
ــور آفتــاب و در بســته بنــدي  ن

اولیه و باز نشده


	KARIZ ACCELERATORE POWDER1.pdf (p.1)
	KARIZ ACCELERATORE POWDER2.pdf (p.2)

