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Arina-patch CRM 141 
 رهای شیمیایی مالت تعمیری آرایشی بر پایه سیمان اصالح شده با پلیم

 آشنایی:
Arina-patch CRM 141 یبازمنظور صافکاری نهایی سطح بتن و هو ب های پودری اصالح شدهیی بر پایه سیمان است که با پلیمریک مالت تعمیری تک جز 

های سطح بتن و ترمیم نقاط ها و حفرهرا برای پرکردن سوراختوان آنشود و مییل به مالتی نرم و کارا میتبد رود. پس از اختالط با آبکار میسازی آن به

 سازی سطح برای اجرای پوشش نهایی استفاده کرد. ور آمادهعنوان یک پوشش سطحی به منظتوان بهکار برد. از این محصول میدیده به آسیب

 کاربرد:

Arina-patch CRM 141 های نازک ترک شود و حتی در الیهشدگی میای خاص فرموله شده است که پس از اختالط با آب تبدیل به مالتی بدون جمعگونهبه

 کار برد: هتوان در موارد زیر ببه بتن است. این مالت را میبسیار عالی و چسبندگی خوب خورد. ضمن اینکه دارای انعطاف نمی

 ما نعنوان یک پوشش کامل با سطح نهایی زیبا و پرداخت خوب بر روی بتنی که ممکن است دارای سوراخ و حفره یا نقاط آسیب دیده مانند شنبه

 قالب یا روندگی دوغاب باشد.  جابجا شدنهای تعمیری، شدن، وصله

  های نازک رنگ پوشش داده شود.که باید با الیهسطح بتنیآماده سازی 

 .ایجاد سطحی یکنواخت روی بتن تعمیر شده 

 مشخصات فنی:

 پودر خاکستری رنگ شکل ظاهری

 گرم در لیترکیلو 053/1 وزن مخصوص

 درصد وزن پودر 55تا  11 آب اختالط

 گراد+ درجه سانتی55تا  -05 برداریدمای زمان بهره

 گراد(درجه سانتی 55روز )در  51بعد از  نهایی شدن سخت

 (گراددرجه سانتی 55دقیقه )در  53 زمان کارایی

 

 ها:ویژگی

 شود.های دقیق تولید میبا نسبت 

 .فقط نیاز به افزودن آب در کارگاه دارد 

 شدگی است.فاقد جمع 

 است.  پذیرانعطاف 

 دارد چسبندگی عالی به بتن و اغلب مصالح ساختمانی. 

 شود.به آسانی پرداخت می 

 دارد پایداری عالی در برابر نفوذ آب. 

 زدن و کربناسیون.پایداری در برابر یخ 

 خوردگی.فوالد در برابر مدت محافظ طوالنی 

 های محیطی و شیمیایی.های محلول در آب مانند کلرایدها و حملهکاهش جذب نمک 

  در اجرای رنگ نهایی.جویی صرفه 

 آماده سازی سطح:
 شونده، وها، مواد تجزیهآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملجداشده باشد. گرد و خاک، شیرسست و سطح زیر کار بایستی سفت و عاری از ذرات 

 ب تحت فشار انجامیا آ زدن های پاششی، سابتواند به روشسازی سطح می کنید. آمادهشوند را از روی سطح تمیزدیگر موادی که باعث عدم چسبندگی می

 شود. 
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 اختالط:

Arina-patch CRM 141 ای طراحی شده که به آسانی مخلوط شود. برای اختالط یک کیسه کامل از یک همزن الکتریکی قابل حمل یا یک دریل دستی گونهبه

آب را درون ظرف همزن  لیتر 55/5تا  5/4کیلوگرمی،  55کیسه کامل  مجهز به همزن مناسب استفاده کنید. از اختالط اضافی پرهیز شود. برای اختالط یک

زدن را ادامه دهید. ازآب اضافی جهت تنظیم غلظت زدن به آرامی پودر را اضافه کنید و تا کسب خمیری یکنواخت همرا روشن کنید، در حین همریخته و آن

 مالت استفاده کنید.

 روش اجرا:
توان با کنید و سپس کمی آب روی آن بپاشید، این کار را میکشی اجرا نمایید. مدتی صبرروی کل سطح با حداقل ماله را Arina-patch CRM 141 ابتدا

 کشی نهایی را انجام دهید.استفاده از یک قلم مو انجام داد، آنگاه ماله

 آوری:عمل

وری آهای الزم انجام عملترک خوردگی است، برای کسب مقاومتشدگی و های شیمیایی جهت کنترل جمعبا این که محصول محتوی پلیمر پودری وافزودنی

 شود.توصیه میساعته اولیه  54مدت آوری با آب تمیز برای ری است. به خصوص در هوای گرم عملدقیق ضرو

 مقدار مصرف:

 متر.یلوگرم برای پوشش یک مترمربع به ضخامت یک میلیک 053/1حدود 

 ها:محدودیت
Arina-patch CRM 141 گراد اجرا نکنید.+ درجه سانتی5کمتر از  را در دمای 

 آوری بتن( باشد.)بسته به دمای محیط و شرایط عمل روز 51تا  51سن بتن بستر بین 

 کردن ابزار:تمیز
قط شده ف شستن هستند. مواد سختدر پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با آب قابل ابزار و وسایل کار بایستی 

 شوند.مکانیکی پاک میهای روشبه

 انبارش/ماندگاری:
ول این محص ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنید. در ظروف اصلی باز نشده داری و آندور از تابش خورشید بر روی پالت نگهمحصول را به

 ماه است. 15

 بندی:بسته
Arina-patch CRM 141 شود.کیلوگرمی عرضه می 55یا  53 هایدرکیسه 

 رهنمودهای ایمنی:
باس کار لهمانند تمامی محصوالت پایه سیمانی، این محصول نیز ممکن است باعث آسیب شود. در هنگام کار از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و 

 و به درمانگاه مراجعه کنید. هیدمخاطی بالفاصله موضع را با آب فراوان شستشو د استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای

 

 

 
 

 


