برگه اطالعات فنی محصول

Sika® Chapdur® Premix BA
سختكنندهي غير فلزي كف

ویژگی ها  /مزایا

توضیح محصول
 Sika® Chapdur® Premix BAیﮏ تركيﺐ آماده به
مصرف ﭘایه سيماني رنﮕدانهها ،افزودني ها و مخلوط
سخت با منشﺄ معدني است .اجزاء تشکيل دهنده
صرفا ً به ﺧاطر ﺷکل ،درجه بندی ،كيفيت فيزیکي باال
و عملکرد مکانيکيﺷان انتخاب ﺷدهاند .ایﻦ محصول
برای استفاده در ﺷرایﻂ آب و هوایی گرم و استوایی
مناسﺐ است.ا

کاربردها
ایﻦ محصول جﻬت بﻬﺒود مﻘاومت در برابر سایيدگي
و جلوگيري از توليد گرد و غﺒار به سطوح بتني اضافه
ميﺷود و مناسﺐ جﻬت همهي كفهایی است كه در
معرض فرسایﺶ مکانيکي ﺷدید قرار دارند مﺜل:د

■مﻘاومت باال در برابر سایﺶ
■بﻬﺒود مﻘاومت در برابر ضربه
■كاهﺶ گرد و ﺧاك سطحي
■مﻘاومت بﻬﺒود یافته در برابر روغﻦها ،گریﺲها ،رنﮓ بندي
■استفاده آسان؛ روي بتﻦ تازه جا گرفته ﭘاﺷيده ميﺷود
■صرفه جویی در زمان و هزینه های كارگری با حﺬف نياز به
ﺷمشهكاري یکﭙارﭼه )یکدست(
■الیهي بيروني صاف و یکنواﺧت در صورت ﺧوب صاف كردن

تاییدیه ها  /استاندارد ها
ﭘوﺷﺶ دهی ﭼرخ Test- CEBT: Taber

■انﺒارها ،كارﺧانهها
■اسکلهها
■كارگاهها
■ﭘاركينﮓها
■ایﺴتﮕاههاي سرویﺲدهي ،گاراژها و غيره

اطالعات محصول
ﭘایه ﺷيميایی

مخلوط غير فلزي

بﺴته بندی

كيﺴههاي  25كيلویي /بﺴتههاي حﺠيﻢ هﻢ در دسترس هﺴتند.ا

نوع و رنﮓ

سيمان طوسي ،طﺒيعي و قرمز )در صورت تﻘاضا رنﮓهاي دیﮕر هﻢ موجود است(

تاریﺦ انﻘﻀا و ﺷرایﻂ نﮕﻬداری

به مدت  12ماه ﭘﺲ از تاریﺦ توليد در صورت نﮕﻬداری در محيﻂ ﺧشﮏ و دور از
رطوبت و در بﺴته بندی اصلی و باز نشده

ﭼﮕالی )دانﺴيته(ل

حدودا  1.5كيلوگرم بر ليتر
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اطالعات فنی
درجه سختی

در بازه  7تا  8درجه استيل

مﻘاومت فرسایشی

كاهﺶ وزن در آزمایﺶ  Taberبعد از  1000دور
نمونه مرجﻊ 4.6 :گرم )مالت سيليﺲ ﺷامل  450كيلوگرم بر متر مربﻊ سيمان(ا

عمل آوری

ایﻦ محصول باید در برابر از دست دهي سریﻊ رطوبت حفﻆ ﺷود ﭼرا كه منﺠر به
تركﺧوردگي در سطح ميﺷود .فورا ً بعد از آﺧریﻦ مرحلهي گيرش از
 Sikaﬂoor® Prosealجﻬت مﻬر و موم كردن سطح استفاده كنيد.م
زمانهاي ترميﻢ
تردد افراد از  1تا  2روز
تردد وسایل نﻘليه از  7تا  10روز
گيرش كامل ﭘﺲ از  28روز
زمان گيرش به دما و نوع سيمان بﺴتﮕي دارد.و

اطالعات اجرا
ميزان مصرف

حدود  4تا  6كيلوگرم بر متر مربﻊ ،بﺴته به نيازهاي كف )كفﭙوش(.ب

دستورالعمل اجرا

فشردگی

آماده سازی سطح

تا زمان مرطوب ﺷدن كامل محصول با آب موجود در بتﻦ
منتﻈر ﺷوید.ب
در مرحلهي اول بتﻦ تازه باید با استفاده از كاردك مکانيکي
سرعت ﭘایيﻦ كامال ً صاف و فشرده ﺷود و بالفاصله در
مرحلهي دوم آن را با استفاده از محصول ﭘخﺶ كنيد.
 Sika®Chapdur® Premixباعﺚ سخت ﺷدن سریﻊتر سطح
بتﻦ ميﺷود.ب
ﭘاك كردن مواد اضافي ریخته ﺷده روي لﺒههاي بلوكهاي
همﺠوار باید با دقت صورت گيرد.ی
الیهي بيروني با منافﺬ نزدیﮏ به هﻢ و صاف هﻢ به روش
دستي و هﻢ با استفاده از كاردك قوي قابل دسترسي
است.ی
نکته :در صورتي كه سطح ﺷل ﺷد یا حﺒاب های سطح
افزایﺶ یافت ،یعني بتﻦ هنوز زیادي تازه است.ی

بلوك سيماني حداقل باید  15سانتی متر ضخامت داﺷته
باﺷد ،ﺷامل مﻘدار كافی سيمان ،بيشتر از  350كيلوگرم
بر متر مکعﺐ ،حداقل  25نيوتﻦ بر ميلی متر مربﻊ مﻘاومت
در برابر فشار و  75تا  100ميلی متر اسالمﭗ در محل
ﭘيشنﻬاد ميﺷود كه مﻘدار مناسﺒي از افزودنی بتﻦ سيکا
جﻬت بﻬتر ﺷدن ﺧواص بتﻦ اضافه ﺷود) .براي مﺜال ®Sika-
 mentیا ® .( Sika®ViscoCreteبتﻦ تازه ریخته ﺷده با استفاده
ویﺒراتور صاف ﺷود.ل
به محﺾ ایﻦ كه ﺷکلﭘﺬیري اجازهي صاف ﺷدگي بدهد.
ترجيحا ً به وسيلهي ماله مکانيکي.ل

روش اجرا
هنﮕامي بلوك بتنی براي استفاده از محصول آماده است كه
با فشار دادن انﮕشت ﺷﺴت روي بتﻦ تازه ی آن ،عمﻘي در
حدود  3.5ميلی متر ایﺠاد ﺷود.ل
محصول را روي بتﻦ یکنواﺧت با دست یا یﮏ وسيلهي ﭘخﺶ
كنندهي ﺧودكار مناسﺐ در دو مرحله ﭘخﺶ كنيد )مرحلهي
اول  3تا  4كيلوگرم بر متر مربﻊ ،مرحلهي دوم  1تا  2كيلوگرم
بر متر مربﻊ(ب
در استفادهي دستي ،قﺒل از استفاده از محصول ،آب نشتي
سطحي را یا ﭘاك كنيد یا به آن اجازه دهيد تﺒخير ﺷود.ب
هنﮕام استفاده از ﭘودر باید توجه ﺷود كه از ایﺠاد موج
)ناصافي( در سطح بتﻦ جلوگيري ﺷود.ب
ریزش ﭘودر  Sika® Chapdur® Premix BAبا بي دقتي یا از
ارتفاع بيﺶ از  2متر یکنواﺧتی الیهي نﻬایی را كاهﺶ
ميدهد.

صاف کردن
به محﺾ ایﻦ كه ﺷکلﭘﺬیري یا گيرش اوليه اجازه بدهد،
صاف كنندگي اوليه را با استفاده از ماﺷيﻦهاي مشابه با
تيﻐه های صاف كننده با دور ﭘایيﻦ انﺠام دهيد .هر گونه
صاف كنندگي نﻬایي دیرتر و با استفاده از ماﺷيﻦهاي با دور
باال صورت ميگيرد.ا
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اتصاالت

سطح بتني را در حيﻦ فعاليتهاي مکاني ﭘي در ﭘي در حالي
كه فرآیند بازسازي ادامه دارد از آسيﺐهاي مکانيکي حفﻆ
كنيد.ب

حفاظت

درزهای انﻘﺒاضی و انﺒﺴاطی و درزهاي كف ﭘﺲ از  24ساعت
باید ﺷياركشی ﺷوند .هنﮕامي كه بلوك سخت ﺷد ،درزها
را با استفاده از درزگيرهای ﭘلی اورتانی سيکا طﺒﻖ نيازهاي
كف ﭘُر و درزگيري كنيد.ل

نکات/محدودیت ها
■از اعمال ﭘودر سخت كننده در معرض جریان هوا یا تابﺶ
مﺴتﻘيﻢ ﺧورﺷيد ﺧودداری كنيد.
■بيﺶ از حد از محصول استفاده نکنيد.
سطح محصول ،آب روي آن
■جﻬت اجتناب از مرطوب ﺷدن
ِ
نﭙاﺷيد.
■ویژگيهاي سطح بتني مﺜل :آب موجود در آن و كيفيت
سيمان منﺠر به تنوع رنﮓ ميﺷود.
■تنوع رنﮓ در طول مدت ﺧشﮏ ﺷدن براي ایﻦ سيﺴتﻢ
طﺒيعي و قابل انتﻈار است.
■در سيﺴتﻢ سخت كننده بتﻦ رنﮓ الیه نﻬایی ممکﻦ است
به ﺧاطر كف و تا كيفيت بتﻦ الیه زیریﻦ از نﻘطه ای به
نﻘطه ی دیﮕر متفاوت باﺷد.
Sika®Chapdur
®
Premix
باید
■تميز كردن و نﮕﻬداري با دوام
طﺒﻖ ﭘيشنﻬادات ما صورت گيرد.ت

محدوديتهاي محلي
توجه داﺷته باﺷيد كه به دليل دستورالعملهاي محلي
ﺧاص ،عملکرد ایﻦ محصول از كشوري به كشور دیﮕر
فرق ميكند .ﭘﺲ لطفا ً جﻬت توضيحات دقيﻖ در زمينهي
استفاده به برگهي اطالعات فنی محصول مراجعه كنيد.

اطالعات ایمنی و سالمتی
برای اطالع از حمل و نﻘل ایمﻦ ،نﮕﻬداری و دفﻊ محصوالت
ﺷيميایی ،مصرف كننده ها باید به جدید تریﻦ بروﺷورها
ﺷامل اطالعات فيزیکی ،اكولوژیکی ،سمی و سایر موارد
مراجعه كنند.

نکات قانونی
اطالعات و به ویژه ﭘيشنﻬادات مربوط به نحوه استفاده
محصوالت سيکا بر اساس دانﺶ به روز تﺠربيات توليد
و ﺷرایﻂ نﮕﻬداری در حالت نرمال ارﺋه ﺷده اند .در عمل
هيﭽﮕونه تﻀمينی نﺴﺒت به استفاده از محصول به غير از
موارد مورد تایيد ﺷركت سيکا وجود نداﺷته و اطالعات
مندرج در ایﻦ برگه تحت ﺷرایﻂ آزمایﺶ ﺷده مﺬكور قابل
استفاده می باﺷد .مصرف كننده می بایﺴت همواره جﻬت
كﺴﺐ اطالعات به روز به برگه اطالعات فنی مورد تایيد
ﺷركت سيکا در هر كشور مراجعه نموده و نيز باید تناسﺐ
محصول با هدف مورد نﻈر ﺧود را در نﻈر داﺷته باﺷد.

توضیحات

براي اطمينان از استاندارد باالي ﺛﺒات رنﮕي ،الیههاي كف
باید در حد امکان تميز و در برابر محيﻂ زیﺴت حفاظت ﺷده
باﺷند .ل
باید هر گونه تالﺷي براي اطمينان از استفادهي یکدست از
 Sika®Chapdur® Premixصورت گيرد .همﭽنيﻦ تکنيﮏهاي
مالهكشي و زمانبندي ضروري هﺴتند.ا

اساس اطالعات محصول
كليه اطالعات موجود در ایﻦ برگه اطالعات فنی بر اساس
تﺴت های آزمایشﮕاهی می باﺷد .مﻘادیر واقعی اندازه
گيری ﺷده در ﺷرایﻂ ﺧارج از كنترل متفاوت است.

سيکا ﭘارسيان )سﻬامی ﺧاص(
تﻬران ،ﺷﻬرك غرب ،بلوار دادمان،
ﺧيابان گل افشان ﺷمالی ،ﺧيابان
 ،14ﭘالك  ،9طﺒﻘه اول ،كد ﭘﺴتی

1469785171
تلفﻦ+98 21 8837 0827 :

وبﺴایتirn.sika.com :

منﺒﻊ اطالعاتSika GCC - 2005 :
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