
 
 

 

 

  

 

 

 polymeric Mortar)-MCM (Modified Co             پودر بنذکشی ویژه

 شرح محصول«

ٍ تا استفادُ اص هَاد پلیوشی تْثَد یافتِ  عشاحی ضذُایي هحصَل تش پایِ سیواى 

هَسد استفادُ لشاس  تٌذوطی دسصّای تیي واضیْا، هَصاییه ٍ سشاهیه ٍ غیشُتِ هٌظَس ٍ است 

تِ ػٌَاى چسة واضی  آى سثٌذگی تاالی هحصَل هیتَاى اصچّوچٌیي تِ ػلت  گیشد.هی

 پَدسی ّن استفادُ وشد. 

 خواص واثرات«

 تِ اًَاع سغَحالؼادُ صیاد چسثٌذگی فَق 

 هماٍم دس تشاتش ًن ٍ سعَتت 

 هىاًیىی تسیاس صیاد  داسای هماٍهت 

  غیش سوی ٍ غیش لاتل اضتؼال 

 گشدد ته جضئی است ٍ آساى اجشا هی 

  گشدددس تخص فلضی ٍ آسهِ تتي ًویسثة خَسدگی 

 سسذ پس اص اجشا سشیغ خطه هی ضَد ٍ تِ هماٍهت هی 

 ّای رٍب ٍ یخثٌذاىهماٍم دس تشاتش سیىل 

 پزیشی تااللاتلیت ضىل 

 موارد کاربرد «

 تٌذی دسص تیي واضی ٍ سشاهیهتٌذوطی ٍ آب 

  ٍ ًوا سغَح تتٌی هتخلخل ٍ ضيٍ آب تٌذی تشهین تسغیح 

  ٍ دیَاسّا پیص اص ًصة اًَاع هصالح دوَساتیَ ٍ سًگ آهیضیصیشساصی وف 

 ّاپش ًوَدى حفشُ هیاى تَلت 

 ِوف ٍ دیَاس اتصالتٌذ دس آب  اجشای هاّیچ 

 ّای ًاضی اص خغا دس لالة تٌذیتسغیح ًاّوَاسی 

 مقذار مصرف «

ّا سغَح هَسد  ًاّوَاسی تخلخل ٍ تِ هیضاى تستِ همذاس دلیك هصشف ایي هحصَل

تا ضخاهت دس حذٍد ّا تٌذ تیي واضی گشدد، ٍلیىي تشای پَضص ّش هتش هشتغثِ هیاجشا هحاس

 تاضذ. هی هَسد ًیاص MCMویلَگشم اص پَدس تٌذوطی  5/2تا  5/1هیلی هتش حذٍداً  5

  

 
 



 
 

 

 

  

 

 روش مصرف «

تا خویش هٌاسة جْت  اضافِ ًواییذآب  تِ هیضاى وافی MCMتِ پَدس تٌذوطی 

 دست آیذ. تِ یاًذى واضیا چسث تٌذوطی

ّای سست، چشتی ٍ گشد ٍ  سغح صیش واس سا ػاسی اص ّشگًَِ الیِدس اتتذا تایست  هی

دلیمِ تا استفادُ  3ٍسپس تِ آّستگی پَدس سا تا آب هخلَط ًوَدُ ٍ تِ هذت ًْایتاً  غثاس ًوَد

سغح صیش  ،پس اص ساخت خویش تِ سٍش فَق اص هیىسش یا دسیل تا سشػت ون هخلَط گشدد،

 ػولیات تشهین سا اًجام داد. ًوَدُ ٍ تِ ٍسیلِ هالِ یا واسدن واس سا هشعَب

دس فضای تاص ٍ دس هؼشض ًَس خَسضیذ، تاد ٍ ضشایظ  سغَح تشهین ضذُ ، چٌاًچِّوچٌیي

 .ذًِ ضَساػت هشعَب ًگِ داضت 44تا  جَی لشاس داسًذ الصم است سغَح

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی«
 شرایط محیطی مطابق با استانذارد نتایج تست کیمشخصات مکانی

 

 هماٍهت فطاسی

N/mm
2 

45-35 
 

ASTM C109 
 دسجِ ساًتیگشاد25سٍصُ دس دهای 24

N/mm چسثٌذگی تِ تتي
2 

  2.5 - 1.5 
 

ASTM D4541 
 دسجِ ساًتیگشاد25سٍصُ دس دهای 24

N/mm هذٍل االستسیتِ
2  106000 

 پَدسخاوستشی حالت  فیضیىی

 gr/cmᶟ1/0 ±  55/1 (ºC 25)َظٍصى هخص

 (BS 5075فالذ یَى ولش ) همذاس ولشایذ

 

 شرایط نگهذاري«

 ًَس خَسضیذ هستمین سعَتت ٍ تاتصتِ دٍس اص ًن، 

 گشاد+ دسجِ ساًتی30+ تا 10 تْتشیي دهای ًگْذاسی:

 اٍلیِ تٌذی دستستِ هاُ 12:ًگْذاسی هذت

 

 بنذي نوع بسته«

ّوشاُ تا  MCMّای تْذاضتی ضاهل پَدس تٌذوطی شٍیستٌذی سّای واهل آبتٌذیتستِ

 هتشهشتغ سشٍیس تْذاضتی( 10)هٌاسة تشای حذٍد  X-Proofػایك ًاهشئی 

 ّای ساختواًی( )هٌاسة جْت پشٍطُویلَگشهی  10ویسِ 

 نکات ایمنی« 

دس صَست گشدد.  استفادُ اص ػیٌه، دستىص ٍ لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ هی

ثل اص خطه ضذى تا آب ضستِ ضَد.دس صَست تواس تا چطن ٍ یا ًفَر تِ تواس تا پَست ل

 .دّاى تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ضستِ ٍ تِ پضضه هشاجؼِ ضَد

 

 


