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برگه اطالعات فنى محصول

Sika® Monotop®-612

برگه اطالعات فنی محصول

Sika® MonoTop®-612

 4aمالت ترمیم و تعمیر پلیمری کالس

توضیح محصول
پایه  تعمیری،  مالت  یک   Sika® Monotop®-612
سیمانی، تک جزئی، حاوی سیلیکا و الیاف تقویت کننده 

است.ل

تک جزئی، می تواند با آب به تنهایی مخلوط شود. ■■
ثبات قابل تنظیم ■■
رفتار تیکسوتروپیک عالی، بخصوص مناسب کار در راستای  ■■

عمودی و افقی
مقاومت مکانیکی باال ■■
مقاومت عالی نسبت به نمک های یخ زدا و سرما ■■
قابل استفاده در الیه های با ضخامت 30 میلی متر ■■
غیر خورنده، غیر سمی ■■
مناسب برای روش پاششی مرطوب ■■
نفوذپذیری پایین ■■
■■ A1 درجه بندی آتش

 تعمیر و ترمیم ساختار بتنی انواع بتن های مسلح ■■
 تعمیر و ترمیم در راستای عمودی و افقی ■■
مناسب برای مصارف داخلی و خارجی ■■
ستون ها، تیر ها و کف ها ■■
 میله مهار (بست قالب)ب ■■

کاربردها

پایه شیمیایی

تاییدیه ها / استاندارد ها
R4 دسته EN 1504-3 مطابق با استاندارد

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

تاریخ انقضا و شرایط نگهداری

چگالی (دانسیته)ب

پایه سیمانی

کیسه های 10 کیلوگرمی یا 25 کیلوگرمی

پودری، طوسی رنگ

محیط  در  نشده،  باز  اصلی  بندی  بسته  که  صورتی  در  تولید  تاریخ  از  پس  ماه   6
خشک و دور از رطوبت نگهداری شود.ا 

پودری: 0.05 ±1.54 کیلوگرم بر لیتر
مالت تازه: 0.10 ±2.10 کیلوگرم بر لیتر

ویژگی ها / مزایا
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حدود 11.5 مطابق با EN 196-1مقاومت خمشی

حدود 26 گیگا پاسکال معادل حدود 26000 نیوتن بر میلی متر مربع  مطابق با مدول االستیسیته
EN 13412

اطالعات سیستم
بخشی از سری مالت های تعمیری آماده مصرفساختار سیستم

Sika® Monotop® -600
اتصال دهنده پل ها و پرایمر ضد خوردگی 

مالت تعمیری با قابلیت اعمال به صورت دستی و مکانیکی
مالت آب بند سطوح و منافذ

:Sika® Monotop® -612

:Sika® Monotop® -610
:Sika® Monotop® -620
:Sika® Monotop® -612

اطالعات اجرا
حدود17 تا 20 کیلوگرم از پودر برای هر متر مربع به ازای ضخامت 1 سانتی متر میزان مصرف

مورد نیاز است.ل

حداقل : 5 میلی متر
حداکثر:30 میلی متر

به  مختلف  های  الیه  در  باید  محصول  متر،  میلی   30 از  بیشتر  های  ضخامت  برای 
کار رود.ل

ضخامت الیه

دمای سطح

دمای محیط

حداقل : 5 درجه سانتی گراد
حداکثر:30 درجه سانتی گراد

حداقل : 5 درجه سانتی گراد
حداکثر:30 درجه سانتی گراد

دستورالعمل اجرا
کیفیت سطح

بتن مورد نظر باید مرطوب، تمیز، بی عیب و عاری از گرد و 
خاك، روغن، گریس و سایر ذرات آالینده مانند رنگ باشد. 
در صورتی که سطح از آمادگی الزم برخوردار باشد، به طور 
کلی نیاز به پرایمرزنی نیست. در صورت نیاز به پرایمر، با 
استفاده از قلمو، Sika® Monotop® -610  را بکار ببرید و 
الیه  روی  را   Sika® Monotop® -612 تعمیری مالت  سپس 

پرایمر مرطوب اعمال نمایید.ل

اختالط

برای بسته های 25 کیلو گرمی، 2.75 تا 3.25 لیتر آب باید 
وزنی   0.13 تا   0.11 باید  پودر  به  آب  نسبت  شود.  استفاده 

باشد.ا
پودر/آب=  9.1 : 1 تا 7.7 : 1 (وزنی)ا
پودر/آب=  5.9 : 1 تا 5.0 : 1(حجمی)ا

زمان اختالط
آب را با نسبت درست درون ظرف اختالط مناسب بریزید، 
در حالی که به آرامی هم زده می شود پودر را اضافه کنید. 
را  اختالط  مکانیکی  صورت  به  هوا،  ورود  از  جلوگیری  برای 
برای حداقل 3 دقیقه ادامه دهید. به منظور به دست آمدن 
مالت یکنواخت، از همزن الکتریکی سرعت پایین (حداکثر 

500 دور در دقیقه) استفاده کنید.ل

اطالعات فنی
در دمای 23 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی %60مقاومت فشاری

یک روزه: 10 تا 25 نیوتن بر میلی متر مربع
بیست و هشت روزه: 60 تا 80 نیوتن بر میلی متر مربع
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روش اجرا

از  مرطوب  پاششی  ابزار  وسیله  به   Sika® Monotop® -612
قبیل پمپ بتن Putmeister, و غیره به کار برده می شود. این 
مالت همچنین می تواند به وسیله ماله یا کاردك به صورت 
رود.  کار   به   Sika® Monotop® -610 های الیه  روی  مرطوب 
برای ضخامت های بیشتر از 30 میلی متر، این محصول باید 
در چندین الیه مصرف شود. به محض آن که مالت شروع به 
گیرش کند می توان با فوم بالك یا شناور مصنوعی سطح را 

پاك کرد.ل

تمیز کردن ابزار
کلیه ابزار و وسایل استفاده شده را بالفاصله پس از مصرف 
با آب بشویید. مواد سخت شده تنها به روش مکانیکی قابل 

پاك کردن هستند.ل

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشد.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.

شده  ■■ داده  توضیح  مقدار  از  بیشتر  آب  افزودن  از  لطفا 
اجتناب شود.ل

این محصول را در دمای کمتر از مقدار مجاز به کار ببرید  ■■
در  گیرش  شود.  کامل  آن  گیرش  شود  می  باعث  چون 
سرعتش  دما  افزایش  با  و  یابد  می  کاهش  پایین  دماهای 
شرایط  به  توجه  با  همچنین  کارایی  زمان  شود.  می  بیشتر 

دمایی متفاوت است.
کربوناسیون  ■■ واکنش  به  نسبت  مقاومت  که  شرایطی  برای 

مصرف  از  بعد   Sika® Monotop® -620 باشد نیاز  مورد 
Sika® Monotop® -612 باید به کار رود.ل

نکات/محدودیت ها

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
دیگر  کشور  به  کشوري  از  محصول  این  عملکرد  خاص، 
زمینه ي  در  دقیق  توضیحات  جهت  لطفاً  پس  مي کند.  فرق 

استفاده به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.

اطالعات ایمنی و سالمتی

عمل آوری
مالت باید با مواد مناسب به منظور جلوگیری از خشک شدن 
زودرس مالت، عمل آوری شود. در صورتی که در معرض باد 
داشته  نگه  مرطوب  باید  گیرد  می  قرار  آفتاب  نور  و  شدید 

نکات قانونیشود.ل
استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

سیکا پارسیان (سهامی خاص)

دادمان،  بلوار  غرب،  شهرك  تهران، 
خیابان  شمالی،  افشان  گل  خیابان 
پستی  کد  اول،  طبقه   ،9 پالك   ،14

1469785171
تلفن: 0827 8837 21 98+

irn.sika.com :وبسایت
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