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Arina-tight RST 499 

 بتنی مسدود کننده آنی درزهای

 :آشنایی

Arina-tight RST 499  مالت مسدود کننده آني گير است که به شکل پودر عرضه مي شود  و تنها نياز به افزودن آب دارد تا ظرف مدت چند ثانيه  يک

را با کمي آب مخلوط نموده تا به شکل خمير ن اين محصول را مسدود نمايد . به منظور قطع جريان آب مي توا جريان آبسخت شده و نشتي يا حتي 

 روي محل نشت قرار داد .با فشاردست آن را له بالفاصنرمي درآيد و 

 :کاربرد

Arina-tight RST 499    تونل هاا و ساازه   ، سازه هاي نگهداري آب ، پي ها ، چاله آسانسورها، اطاقک بازرسي را مي توان براي قطع فوري نشت آب در

 بکاربرد. هاي زيرزميني

 

 :فنی مشخصات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ویژگیها

 .ثانيه 06تا  06آني گير است، حدود  -

 د.شو کاربرد آن آسان است و به خوبي با آب مخلوط مي -

 فاقد کلر است و هيچ خطري براي فوالد ندارد. -

 سمي نيست و در سيستم هاي آب آشاميدني قابل استفاده است. -

 کار ثابت برخوردار مي باشد.مخلوط آماده است و همواره از کيفيت و نتيجه  -

 

 :سطح سازی آماده

 ديگر و شونده، تجزيه مواد چربي ها، عمل آوري، ماده گريس، روغن، سيمان، شيرابه خاک، و گرد باشد. سست ذرات از عاري و سفت بايستي زيرکار سطح

 .تميزکنيد سطح روي از را مي شوند چسبندگي عدم باعث موادي که

 

 

         پودر خاکستري رنگ شکل ظاهري

 صفر مقدارکلر

 غيرسمي بودن سمي

 4/1 مخصوص پودر خشک وزن

 11-14 عدد قليايي

 توسعه مقاومت فشاري

 

 دقيقه  11مگا پاسکال در   1

 مگا پاسکال در  يک ساعت  0

 تساع 44مگا پاسکال در   7

 گراد+ درجه سانتي01تا  -11 برداريدماي بهره 

 گراد(درجه سانتي 41روز )در  7 سخت شدن نهايي
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 :اختالط

Arina-tight RST 499   به اندازه اي  يا با دست )با دستکش( مخلوط نموده تا غلظت دلخواه بدست آيد. فقط ،همزن دستيله يک به وسيرا مي توان

 فوري مصرف نمود. آن را مخلوط کنيد که بتوان 

 .بر حسب حجم مناسب است 1به  1نسبت اختالط پودر به آب 

 

  :توجه
 ن از محل نشت تامين شود.ته شدزياد نکنيد. خمير آماده شده بايستي نيمه خشک باشد و بقيه آب الزم براي هيدراتحت هيچ شرايطي نسبت آب را 

 

 :اجرا روش

وسپس به يکي از دو روش زير عمل ميلي متر با قلم تخريب نمائيد تا آب به راحتي جريان يابد  46درز را تا عمق  داخلبراي بندآوردن آب تحت فشار، 

 نماييد:

اين . تا سخت شودو با فشاردست آن را ثابت نگه داريدقرار داده  در ابتداي درز را  Arina-tight RST 499 با استفاده از دستکش الستيکي مقداري پودر -1

 د.شوتا محل نشت به طورکامل مسدود  هيدادامه دتا انتهاي درز عمل را 

 داريد تا سخت شود. ثابت نگه ر دست داخل درز قرار داده وآن را با فشا کنيد،با استفاده از پودر و آب تهيه مقداري خمير  -4

 

 :ماندگاری/انبارش

 ماه 14محصول اين ماندگاري نشده باز اصلي ظروف در کنيد. حفاظت بارندگي و زياد دماي برابر در آن را و نگه داري خورشيد تابش از به دور را محصول

 .است

 :بندی بسته

Arina-tight RST 499   مي شود. عرضه کيلوگرمي 1و  1در بسته هاي 

 

  رهنمودهای ایمنی:
جلوگيري ها  همانند ساير محصوالت شيميايي، توجه خاصي در زمان انبارداري و حمل و نقل به عمل آيد. از تماس با مواد غذايي، پوست بدن و چشم

. در صورت بلع ناگهاني به پزشک مراجعه نمائيد. در ظرف را پس از مصرف فراوان شستشو دهيدا با آب . در صورت تماس احتمالي بالفاصله موضع رشود

 ببنديد.

 


