
 

  141بتُن شیمي                                     میم کننده    تر        
 

 شرح
هاي سطحيی در   ديدگی براي ترمیم و رفع آسیب 141شیمیبتُن 

رود. اين ميصول ضمن افزايش  ها و نماهاي بتُنی به كار می سازه

عمططر مدیططد و دواع تحبططاي بتُنططیث ن ططش مططو ري در كططاهش    

 كند. هاي ترمیم ايدا می هزينه

 

 استاندارد مرجع
 C 928 ASTM   
 

 موارد کاربرد
تطططرمیم و ا طططه  ك یطططه   بطططراي  141بطططتُن شطططیمی  

خططوردگیث شتگططت یث  هططاي سططحيیث تططر  ديططدگی آسططیب

 رود: بريدگی و ناهمواري سحو  در موارد زير به كار می

 ساخته بتُنی هاث نماها و ك یه تحباي درجا و پیش پ ه. 

 سازگار با آب شرب( مخازن بتُنی آب(. 

 تحباي سیمانث آزبگتی و موزايیتی. 

     هطا تلطا از نصطب     لنزيرسازي و تگطحی  موضطبی كطا سطا

 .پوشش جديد

 .تگحی  آ ار تالب هاي چوبی 

  بتُن. و كرموي متخ خاا ه  نماي 

 

 خواص و اثرات
   به آسانی با آب مخ وط شده و خمیري يتنواخت و كارپطيير

 كند. تولید می

 هاي سیمانی برخطوردار   از چگلندگی خوبی با انواع زيرسازي

 است.

 شود. نمیخوردگی  شدگی و تر  هرگز دچار جمع 

 هاي سحيی از م اومطت كششطی كطافی برخطوردار      در ترمیم

 است.

 زدا م طاوع  ذوب و مطواد يط    –هاي يخلنطدان   در برابر سیتا 

 است.

 .انلگاط حرارتی آن مبادل بتُن است 

 ًهمرنگ با بتُن. ت ريلا 

 ءسهولت در اجرا. 

 

 میزان مصرف
حطدود   ءبا توجه به میزان تخ خا و نا همواري سحو  مورد اجطرا 

براي پوشطش يطم مترمربطع     141كی وگرع پودر بتُن شیمی  5/1

 متر كافی است. به ضخامت يم می ی

 

 روش مصرف
 زيرسازي:   -الا 

 

 

 

 

سح  زير كار بايد كامهً تمیطز و فاتطد گطرد و رلطار باشطد. بطراي       

 )پرايمر( استداده كرد. 163توان از بتُن شیمی  سازي آن می آماده

براي افزايش چگلندگی بهتر است سح  زير كار زبر و مرططوب   

 باشد.

 اجرا:   -ب 

 بطا پطودر   آب را ،141در د وزن بتن شیمی  40تا  30به میزان 

بطه   تا خمیري يتنواخت و هم طن بطه دسطت آيطد.     مخ وط كنید

 15پط  از   دتی طه اسطتراحت دهیطد.    15خمیر حا  ه را بطراي  

زده و استداده كنیطد. بطه منرطور    دتی ه مجدداً كمی آن را به هم 

تطوان از همطزن بطتُن شطیمی اسطتداده       تر می اختهط بهتر و آسان

متر به كار  می ی 5كرد. در هر مرح ه مهي را حداكثر تا ضخامت 

تطوان تطرمیم را در    هاي بیشتر می بريد. براي دستیابی به ضخامت

متر  می ی 20چند مرح ه اجرا كرد. با اين روش تا ضخامت نهايی 

تابا اجراست. مهي آماده شده بايد حداكثر در مدي نیم سطاعت  

 مصرف شود.

 

 مشخصات فیزيكي و شیمیايي
   :خاكگتري   رنگ 

 :پودر  حالت فیزيتی 

 :در آب  تاب یت انيهل 

 :وزن مخصوص  gr/cm
3 97/0 

 pH:   11 حدود 

 :ندارد      يون ك ر 

 

 نگهداري
 :در ميا كامهً خشم و سرپوشیده   شرايط ن هداري 

 ميدوظ از هوا                     

 :بندي اولیه ماه در بگته 6 مدي ن هداري 

 كی وگرمی 25هاي  یگهك     بندي: بگته 

 

 کاربردي –مالحظات فني 
 دتی ه پ  از ساخت 20كمتر از  مهي آماده شده بهتر است

 مصرف شود.

 زبر شود. تو یه می شود تلا از مصرف سح  زير كار 

    می یمتطر   5تو یه می شود كه ضخامت اليه اجطرا بطیش از

ط ميیحطی سطخت   دث در ریر اينصوري در مجاوري شراينشو

مانند تابش مگت یم نور خورشید و يا تغییراي دمايی شديد 

 تر  برمی دارد.

     23±2می یمتطري در دمطاي    1خشم شطدن اليطه اجرايطی 

 .نیاز داردت ريلا يم روز زمان 

    ر سطاعت و د  4الطی   3بین اجراي دواليه در فصطا تابگطتان

 لر كنید تطا اليطه تل طی خشطم      روز بايد 1زمگتان حدود 

  شود .
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 (ASTM C928) 141اطهعاي فنی بتُن شیمی  - 1جدول 

2 به بتُن چگلندگیم اومت 
N/mm 5/1 

2 م اومت فشاري  
N/mm 30 

2 م اومت كششی  
N/mm 5/2 

2 م اومت خمشی 
N/mm 6 

در د تغییر نگلت به طول  07/0حداكثر تا  تغییر طول مهي 

 اولیه

 زمان گیرش 
 ساعت 2:30           اولیه:

 ساعت 4               نهايی:

 %19 میزان جيب آب 

 

 

 

 

 

 


