
 
 

 

 

  

 

 Super MCP                           تتن ویژهچسة 

Paste   Polymeric-CoModified  
 

 شرح محصول« 

تاضذ ، هایعی ضیشی سًگ ٍ غلیظ تشپایِ کَپلیوشّای اصالح ضذُ هی MCP ٍیژُ چسة تتي

تٌذی هالت ٍ تتي سا ٍ تتي تِ یکذیگش، قاتلیت آباجضای هالت افضایص چسثٌذگی  عالٍُ تشکِ 

ایي چسة تتي تا حضَس پلیوشّای استایشى اکشیلیک اهکاى افضایص هقاٍهت . داساست ًیض

 آٍسد.فطاسی هالت سیواى ٍ تتي سا ًیض فشاّن هی

 

 استانذاردها« 

 تاضذ.هطخصات فٌی ایي هحصَل تشاساس استاًذاسدّای ریل قاتل اسصیاتی هی

 
ASTM C1042             ASTM C1059      ASTM C1440  

 

 موارد کارترد« 

 اتصال تتي قذین تِ تتي جذیذ 

 تٌذ ّای آبتْیِ هالت  

 تقَیت چسثٌذگی اًَاع هالت تشای ًصة سٌگ، کاضی ٍ سشاهیک 

 تٌذ تشهیوی ٍ آب ّایساخت هالت 

 

 خواص و اثرات« 

  اجضای هالت  ًفَدًاپزیشیافضایص 

  ی آىٍ ًفَدًاپزیشافضایص هقاٍهت چسثٌذگی تتي قذین تِ هالت ٍ تتي جذیذ 

 ّای ًاضی اص اًقثاض کاّص تشک 

  افضایص هقاٍهت کططی ٍ سایطی 

 

 آماده سازی سطح « 

 تایست عاسی اص ٍجَد ّشگًَِ چشتی، سٍغي ٍ هَاد صائذ تاضذ. سطح صیشکاس هی 

 ّای هختلف هکاًیکی اص جولِ سٌذتالست ٍ یا تا سطح صیشکاس تا استفادُ اص سٍش

 ّای سست صدٍدُ ضَد..  یِاستفادُ اص ٍاتشجت اص ٍجَد ّشگًَِ ال

 

 روش مصرف« 

 تهیه ي طرح اختالط مالت تعمیراتی تا ماسه ي سیمان 

  کیلَ گشم( ت 150هیلیوتش  3کیلَگشم+ هاسِ صفش تا 50هخلَط خطک:)سیواى ِ

 ست خطک هخلَط ضًَذ.َص

 هحلَل چسة :( پیمانه+  5تا  2آبMCP یک پیمانه)  هحلَل فَق تِ هقذاسی

 ضَد تا هالت تا کاسایی هٌاسة جْت اجشا حاصل ضَد. تِ هخلَط خطک اضافِ

 تاضذ. ساًتیوتش قاتل اجشا هی 5/1تا  الیِ هالت ساختِ ضذُ تِ ضخاهت ّش  

  تىدیجهت زیرسازی ي آبتهیه ي طرح اختالط مالت ورمه کشی: 

  پیواًِ ( ت 3پیواًِ +خاک سٌگ سیلیس یا هاسِ ًشم  1هخلَط خطک : )سیواى ِ

 ًَذ.صَست خطک هخلَط ض

 ( :پیمانه + 4تا  3آب هحلَل چسة MCP یک پیمانه)  تِ  هزکَسهحلَل

هخلَط خطک اضافِ ضَد تا هالت هالت ًشهِ کطی تا کاسایی هٌاسة  هقذاسی تِ

 جْت اجشا حاصل ضَد.



 
 

 

 

  

 

  3تتي یا سٍی آستش اجشا ٍ تا هالِ فلضی تِ ضخاهت  یهستقین سٍ هزکَسهالت 

 هیلیوتش صاف ٍ پشداخت ضَد.

 افسيدن چسة ته تته حايی ماسه ي داوه تىدی شه 

  MCPتشای ساخت تتي ّای پلیوشی هقاٍم دس تشاتش ًفَر آب ٍ هَاد ضیویایی اص 

 گشددطشح هیتتي جایگضیي آب اختالط  درصذ آب 05تا  01مقذار تِ 

. 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی« 

 کیلَگشم تش لیتش  10 ± 02/0ٍصى هخصَظ: 

 %45دسصذ جاهذ: 

 ًگ: سفیذ ضیشی س

 هتشهشتع کیلَگشم تش ساًتی 20چسثٌذگی تِ تتي ٍ هالت: تیص اص 

 هتش هشتع کیلَگشم تش ساًتی 30چسثٌذگی تتي جذیذ تِ قذین: تیص اص 

  .هقاٍهت دس تشاتش آب: پس اص خطک ضذى قاتلیت اًحالل دس آب ًذاسد

 

 تسته تنذی« 

MCP ِتاضذ:ّای ریل قایل اسائِ هیتٌذیدس تست 

 کیلَگشهی 1ظشف 

 کیلَگشهی 4گالي 

 کیلَیی 10 گالي

 شرایط نگهذاری« 

 هاُ دس تستِ تٌذی اٍلیِ 12 : هذت ًگْذاسی

 صدگی ٍ تاتص هستقین ًَس خَسضیذظشف دس تستِ، دٍس اص سطَتت ٍ یخ

 +  دسجِ ساًتیگشاد30+ تا 10تْتشیي دهای ًگْذاسی:

 

 حفاظت و ایمنی« 

گیشد اها ٌّگام کاس تا کلیِ هَاد ضیویایی تْتش است س ًویایي هادُ دس هحذٍدُ خطشصا قشا

 اص دستکص ٍ ٍسایل ایوٌی هٌاسة استفادُ گشدد. 

 تالفاصلِ تا آب ضشب ضستِ ضَد. دس صَست تواس تا پَست، چطن ٍ یا ًفَر تِ دّاى 


