
را درمقابــ� كشــش، ســایش و شــوک، افزایــش می دهــد. 
كاركــردن در تمــاس دایمــی بــا آب و آب دریــا را امــكان پذیــر   •

می ســازد.
انقباض، تشكی� ریزترک و پودر شدن را كاهش می دهد.   •

��و�یات 

Lanko 741 L یــ� نــوع ر�یــن مصنوعــی اســت كــه بــه �ــور قابــ� 
م���ــه ای كارآیــی مــ�ت و بتــن را ��بــود مــی بخشــد. 

م�دوده �ار�رد
پوشش برای تراشه ها و �یه های سیمانی  •

م�ت هایی برپایه سیمان و آه�   •
مخـا�ن  انبارهـا،  آب  مخـا�ن،  بـرای  ضـدآب  هـای  پوشـش   •

نگ�داری و استخرهای شنا  
پو�ش دهی یا شـك� دهی مجدد م�ت برای منا�� ت�میری   •

ماننـد گوشـه های آسـیب دیـده بتـن 
م�ت پبونددهنده برای ت�میر بتن  •

دو�اب كاشی كاری   •
م�ت برای اتصال اجزای پیش ساخته   •

م�ت برای لبه سا�ی و پركردن اتصا�ت ساختمانی پوک شده  •
ك� پوش های بتنی   •

اطالعات فنی  

مای� سفید شیری نوع:    •
20° C 0/02 ± 1/01 در دمای دانسیته:     •

كامً� محلول در آب انح�ل در آب:   •
7 ± 2   :PH  •

م�ایا

ســبب چســبندگی مــ�ت و بتــن �تــی بــرروی ســطوح صــاف   •
مــی شــود.

م�ت را ضدآب می سازد.   •
مــدول ا�ستیســیته مــ�ت را كاهــش مــی دهــد و مقاومت آن   •

�س� پ�یمری بت�
L A N K O   7 4 1  L

بسته بندی  
گالن: 1 لیتر 
گالن: 4 لیتر 
گالن: 20 لیتر 

بشكه: 210 لیتری



آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ�� بت� �ا و مالت �ا 
از محلــول رقیــ� شــده Lanko 741 L بــه جــای آب اســتفاده   •

كنیــد.

ا�دامات ا�تیاطی
پیش از مصرف، به خو�ی تكان دهید  •

محصول را در شرای� دور از ی� بندان نگه داری كنید.  •
در  را  آن  شــد،  منجمــد  اتفاقــی  به �ــور  محصــول  ایــن  اگــر   •
ــه  ــد و پــس از چنــد ســاعت، ب ــا�ی C °20 قــرار دهی دمــای ب
خو�ــی تــكان دهیــد تــا ز تو�یــ� یكنواخــت اجــزای آن مطم�ــن 

شــوید.
جا به جایی این محصول كامً� ایمن است.  •

آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ�� بت� �ا و مالت �ا آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ�� بت� �ا و مالت �ا 

�رای� ن��داری: 
درصورتــی كــه در بســته بنــدی اصلــی بازنشــده در شــرای� عــدم 
انجمــاد نگ�ــداری شــود، بــه مــت ١ ســال پــس از تاریــ�  تولیــد 

ــ� اســتفاده اســت. دور از �ــرارت نگــه داری شــود . قاب

دست�را��مل

ســط� بایــد تمیــز، ســال� و عــاری از گردو�بــار باشــد و هیــ�   • 
یــ� از ذرات رو�ــن، تركیبــات عمــ� آوری یــا رنــ� بــرروی آن 

وجــود نداشــته باشــد. 

روش اجرا:

�و�� �ای سنتی 
 ٣ تــا   ٠  ) ماســه  قســمت  یــ�  بــا  را  ســیمان  قســمت  یــ�   •

كنیــد  مخلــوط  میلیمتــر) 
مخلــوط بــا� را بــا محلــول Lanko 741 L  بــا نســبت ١ بــه ١ تــا        •
ــد.  ــه برس ــبیه خام ــی ش ــه �ل�ت ــه درج ــا ب ــد ت ــوط كنی ــه ٧ مخل ا ب
ــرروی ســط� مر�ــوب اعمــال و ذرات را  یــ� پو�ــش محكــ� ب  •

صــاف كنیــد 
پیــش از اعمــال پوشــش پایه/بدنــه، بــه پوشــش كلیــدی   •

زمــان دهیــد تــا ســفت شــود. 

�و�� مای� ا��ال د�نده

 بت� سنتی 
یــ� قســمت ســیمان را بــا یــ� یــا دو قســمت ماســه( ٠ تــا ٣   •

میلیمتــر) مخلــوط كنیــد 
ــا  مخلــوط �اصــ� را بــا محلــول  Lanko 741 L مخلــوط كنیــد ت  •

یــ� مخلــوط خمیــری بدســت آیــد 
یــا جــارو  را بــه وســیله یــ� قلــ� مــو  خمیــر بدســت آمــده   •

كنیــد  اعمــال  مر�ــوب  ســط�  بــرروی 
•  بتــن یــا نــوار را بــرروی ایــن پوشــش كلیــدی تازه ایجادشــده، 

اعمــال كنیــد .

آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ�� بت� �ا و مالت �ا آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ�� بت� �ا و مالت �ا 
Lanko 741 LLanko 741 L از محلــول رقیــ� شــده از محلــول رقیــ� شــده •   •
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