
 
 

 

 

 Fara Plug                                       آنی گیر بتن    

 حجم افزایش آب با تماس از پس كه است كلراید بدون سیمانی پایه پودر یك

 .سازدمی فشار پر هاینشت سریع انسداد برای قدرتمند خمیری و دهدمی

 ها استاندارد

 با استانداردهای زیر مطابقت دارد:  Fara Plug گیر بتنآنیمحصول 

 -77   -267 C ASTM  -39 C  ASTM   -   05-298ASTM C          

ASTM C 234 

 خواص و اثرات 

 كلر یون فاقد 

 آب با اختلاط سهولت 

 دائمی و پایدار 

 آجر و سنگ بتن، ”مخصوصا مصالح انواع به عالی چسبندگی 

 خوردگی ترک و انقباض بدون 

 سریع گیرش 

 كاربرد مورد سازه عمر به كیفیت حفظ 

  استفاده موارد

 محل در یسنگ یا یبتن ی در سازه هاینشست و آب فشار كردن متوقف 

 درزها

  آب عبور مجاریآب بندی 

  مخازن سدها، ها،تونلآب بندی 

 آسانسورها چاله 

  مدفون هایسازه و زیرزمین ،هامنهولآب بندی 

 میزان مصرف

 مصرف مقدار   Fara Plug مخصوص وزن و نشت حال در مقطع ابعاد اساس بر

 گرددمی محاسبه

 روش مصرف

 سست هایقسمت و كرده پاک …سطح را از وجود هر گونه آلودگی، چربی و 

 در و كرده تمیز برس با را هاشكاف و درزها درون نموده حذف را ناپایدار و

 .نمایید خیس آب با را محل بودن خشك صورت



 
 

 

 

Fara Plug پذیر گردد. جهت را ترجیحا با آب گرم مخلوط كرده تا شكل

ها ملات را به صورتی كه به داخل سوراخ بندی درزها و سوراخجلوگیری و آب

الی  ۱موجود وارد گردد شكل دهید. پس از وارد كردن ملات آماده شده به مدت 

ها بچسبد و جداره دقیقه با دست آن را نگه دارید تا ازدیاد حجم داده و به ۲

  .گیرش آن كامل گردد

 فنی   شخصاتم

 پودر:  حالت فیزیکی

 خاکستری : رنگ

  3g/cm  61/6:      وزن مخصوص

 3g/cm  99/6: وزن مخصوص خمیر

 ندارد : یون کلر

Ph :61 – 61  

 ثانیه  12الی  12: اولیه زمان گیرش

 

 نکات ایمنی

 استفاده اجراء هنگام عینک و دستکش از بنابراین باشدمی قلیایی ماده این

 .نمائید استفاده شستشو برای زیادی آب از چشم با تماس صورت در و نمائید

 شرایط نگهداری 

در بسته بندی اولیه کارخانه در مکان خشک و  شش ماهمدت زمان نگهداری: 

 دور از تابش مستقیم نور خورشید 

 توجه: وجود رطوبت باعث کاهش عمر این محصول می گردد 

 نوع بسته بندی

 کیلوگرمی  12های کیسه

 

 

 


