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 شرح
پاور ژل دارای میکروسییییکا و وق  روا  نننه  سییار  

ققی سا پایه نرسقنیییی ا اسییا ن ایک برنین  یی ک  

ناهش میزا  آب ستک و اوزایش استحکام آ  میتقانه سا 

 مناطق خاصاوزایش نارایی ستک سرای ستک های ویژ  و 

نارسرد داشیته ساشیه ن ایک محلقل در سه نقن نرمال     

زودگیر و دیرگیر عر یه می شییقد ناوزایش مها زما   

نارپذیری ستک در حالا خ یری از مشخلاا ویژ  ایک 

 اوزودنی اسا ن

 مرجع هایاستاندارد

 ASTM C1202 

 BS EN 12390-8  

 BS 1881-122 

 موارد كاربرد

   اال نه در معرض سیییاخیا ستک هیای سا م اوما س

 سارهای دینامیکی شهیه قرار دارنه ن

  سیییاخا ستک های ن قا ناپذیر و سادوام در مناطق

 بحا ح یه یق  های شی یایی مخرب 

  ساخا ستک های مییح و غیر مییح 

    سیاخا ستک انقان سیاز  ها از قلیس سهها   بل یه

 خانه ها   نانال های انت ال آب و پس ها 

   ساخا ستک سا م اوما ساال جها ناهش اسعاد ساز 

 خواص و اثرات 
   ناهش نیلا آب سه سی ا 

  درصهی عیار سی ا  در ستک  02ناهش حهاقس 

  اوزایش روانی و نارایی ستک 

  اوزایش م اوما وشاری   خ شی و نششی ستک 

  حلقل م اوما وشاری زود رس 

  سییهقلا پ ژاژ و ناهش اسییته ه باهیزاا ستک

 ریزی 

  روع ن قاپذیری ستک 

  اوزایش دوام ستک 

  اوزایش م اوما سایشی ستک 

  ناهش احت ال سروز انقان بره در ستک 

   ناهش آسییین های ناشییی از عهم اجرای سییریع

 نیقرینگ ستک  

 

 

 میزان مصرف
درصییه وز  سییی ا    3با 1سیک میزا  ملییر  

نییقگرم  122نییقگرم سرای  3بییا  1)ملیییروی 

ملر  قطعی سا بقجه سیی ا    اسیا نه میزا    

سه شیرای  مختی  آب و هقایی و نقن شک وماسه  

و سی ا  مقرد است اد  ساییتی بقس  بیا های 

 آزمایش نارگاهی سهسا آیه ن

 روش مصرف
محلیییقل پیاور ژل  را میتقا  ه  در س ینگ وه  در  

براه میکییر سه اجزای ستک ا یاوه ن قد ن سرای نتیاه   

نام  ه  زد  با  گیری سهتر نخیییا محتقیاا فر  را

محلقل یکنقاخا گردیه  و سژس طی چنه مرحیه سه 

 مخیقط ا اوه شقد ن

بذنراا مه  : سا بقجه سه میزا  ملیییر  ایک ماد  در 

محهود  اع م شه    می بقا  متناسن سا آ  از میزا  

آب ملیییروی طرخ اخت ط ن  ن قد ن از نییارسرد مقاد 

 خشک شه  و باریخ گذشته خقدداری گرددن 

 مشخصات فیزيكی و شیمیايی
  :خانیتری   رنگ 

 :مایع ژلی  حالا ویزیکی 

 :3  وز  مخلقصgr/cm 4/1 

 pH:    12حهود 

 :نهارد  یق  نیر 

 نگهداری
 :در محس خشک و سرپقشیه ن شرای  نگههاری 

 :سنهی اولیهنما  در سیته 10 مها نگههاری 

 ننییقگرمی 052و سشکه  02فر  سنهی:سیته 

 ايمنی وبهداشت 
ایک محلییقل نلایه سیعیه  شییقد ن بقصیییه میشییقد از  

ب اس طقالنی مها سا پقسا پرهیز گردد نچنان ه ایک 

 سا آب شیتشق ن اییه ن محلقل سا پقسا ب اس یاسه  
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