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E R T O M U R    1 1 3 

�و�ی�ات

برای  مناسب  سیمانی  م�ت  ی�   ERTOMUR 113
ضخامت�ای ك� �ین 0/5 تا 10 میلی متر است. این ماده، 
ی� سط� صاف و من�� ایجاد میكند كه برای پوشش�ای 

ل است. دكوری ایده آ

 �ار�رد

دیواره های داخلی و خارجی و سقف�ا  •
بتن تقویت شده  •

قط�ات بتنی پیش ساخته  •
نازک كاری  •

دست�را��مل

آماده سازی س��  
ســط� بایــد تمیــز، ســال� و عــاری از گردو�بــار باشــد و   •
هیــ� ذره ای از رو�ــن، رنــ� یــا تركیبــات عمــ� آورنــده 

بر روی آن وجود نداشته باشد. 
اضافات و درزها باید بر�رف شوند.  •

پیش از استفاده باید سط� كام� خیس شود.  •
آماده سازی م���ل  

تــا   6 بــا  را   ERTOMUR 113 از   كیلویــی  كیســه  25  یــ�   •
7 لیتــر آب تمیــز مخلــوط كنیــد و آن را بــا دســت یــا همــزن 
بــا ســرعت پاییــن خــوب هــ� زنیــد تــا مخلــوط یكنواخــت 

بدست آید. 
مخلوط را چند دقیقه به �ال خود رها كنید.  •

روش اجرا
مــ�ت را بــه وســیله یــ� مالــه از جنــس فــو�د ضد زنــ�   •

كنیــد. اعمــال 
پیــش از پرداخــت، یــ� اســفن� یــا یــ� تكــه پلی اســتایرن را   •

بــا �ركــت دایــره ای بــه م�یمــت بــر روی آن بكشــید.
و  ضخامــت  بــه  (بســته  آوری  عمــ�  بــرای  روز   3 �داقــ�   •
شــرای� جــوی)، زمــان بدهیــد. در ایــن مــدت، بــه من�ــور 

0/5-10 mm  :ضخامت اجرایی  •
�ل�ت قاب� تن�ی�  •
كارپذیری مناسب  •

عدم نیاز به بتونه  •
سازگار با پوشش�ای دكوری  •

جلوگیــری از خشــ� شــدن ســری� پیــش از اعمــال یــ� مــاده 
نماییــد. مر�ــوب  را  ســط�  پوشــاننده، 

ن�ات
 +45° C 5+ تا° C   :محدوده دمای استفاده از محصول  •

پیــش از خشــ� شــدن مــاده، ابزارهــای مــورد اســتفاده را بــا آب   •
تمیــز كنیــد. 

بر روی سطو�ی با پایه �ی�س اعمال نكنید.  •
را بــه وســیله ایجــاد مــه  در آب و هــوای گــرم، ســط� ن�ایــی   •

رقی�، از خش� شدن محاف�ت نمایید. 
محصول را در آب فرو نبرید.  •



دامنه �ار�رد
ــرای  ــری ب ــا مــ�ت ت�می ــه ی ــوان بتون ــه عن ERTOMUR 113 ب
درزهــای  شــكاف�ا،  ماننــد  ســطحی  عیــوب  كــردن  �ــرف  بــر 
شــش  یــا  هــوا  هــای  �بــاب  پلكانــی،  هــای  لبــه  ورقــه ای، 

اســت. شــده  �را�ــی  زنبوری�ــا)  (�نــه  گوشــه ها 
آماده سازی س��

سط� باید محك� و سال� باشد. (شك� ال�)  •
از   اســتفاده  بــا  را  منطقــه  نشــتی،  مشــاهده  صــورت  در   •
ت�میــر  مناســبی  جایگزیــن  مــاده  یــا   ERTOBLOC 224

كنید. 
لودگی�ــا بایــد بــه وســیله فرچــه، جریــان ســری� آب یــا  آ  •

دستگاه ساینده (ساب)، بر�رف شوند. 
ســاییده  بایــد  ورقــه ای  درزهــای  یــا  بــزرگ  شــكاف�ای   •

شوند. 
ســیم�ا، میخ�ــا و ورقه هــا بایــد بــر �ــرف یــا بریــده و بــا   •

سط�، ه� تراز شوند. 

اطالعات فنی

كلــی  راهنمــای  بــه عنــوان  آزمایشــگاهی  ٭ مقادیــر میانگیــن 
ار�ــه شــده انــد.

لودگی�ــا شــام� خــاک، گریــس،  ســط� را كامــ� تمیــز كنیــد، تمــام آ  •
رنــ�، �یه هــای �یریــن قدیمــی یــا هــر نــوع ذره آزادی كــه ممكــن 
اســت مانــ� اتصــال ERTOMUR  113 بــه ســط� شــود، بایــد از 

�یــن بــرده شــود. 
پیش از اعمال، سط� را مر�وب كنید اما آن را خیس نكنید.  •

آماده سازی م���ل
لیتــر   7 تــا   6 بــا  را   ERTOMUR 113 كیلویــی   25 كیســه  یــ�   •
(م�ــادل 24٪-28٪) آب تمیــز، بــه وســیله دســت یــا میكســر 

بــا ســرعت پاییــن، مخلــوط كنیــد.
مخلــوط كــردن را تــا دســت یا�ــی بــه یــ� مخلــوط همگــن ادامــه   •

دهیــد .

پودر خاكسترشك� �اهری:

mm  0/5 - 0/04اندازه ذرات:

٠/١  ± ١/٣٥دانسیته �اهری پودر:

PH١٢

١ تا ٢ ساعتزمان ریختن

استحكام خمشی با روش 
 ASTM C882 آزمون

 MPa  ٣٤ روزه

MPa  ٧5 روزه

MPa  ٢٨6 روزه

استحكام فشاری با روش 
ASTM C109 آزمون

MPa  ٣9 روزه

MPa  ٧14 روزه

MPa  ٢٨17 روزه

می�ان م�رف:
 1/3  kg/m2/mm

مدت ن��داری:
تا 12 ماه در كیسه اصلی باز نشده

�رای� ن��داری:
در مح� خش� و خن� نگ�داری شود.

بسته بنده:
كیسه های 25 كیلویی.



ن�وه اجرا
مخلــوط را بــه وســیله مالــه فــو�دی بــر روی ســط� آمــاده   •

سا�ی شده اعمال كنید. 
محكــ� فشــار دهیــد تــا عیــوب را پــر كنــد. در مــواردی كــه   •
بــرای رســیدن بــه ســط� ن�ایــی، �یــش از یــ� �یــه مــورد 
نیــاز اســت، ERTOMUR 113 را پــس از خشــ� شــدن 

�یه قبلی (�یش از 4 ساعت) اعمال كنید. 
ــا بــه مقــدار  ــًا گرفــت ی زمانــی كــه ERTOMUR 113 تقریب  •
ــر روی  ــرم ب ــا فرچــه ن ــا یــ� اســفن� ی كافــی ســفت شــد، ب
ســط� كار كنیــد تــا ســط� صافــی بدســت آیــد. بــا ایــن كــه 
ــده زدوده  ــی مان ــه باق ــراز و ماس ــ� ت ــراف، ه ــط� ا� ــا س ب

گردد. 

عمل آوری
ــوب  ــدت 3 روز مر� ــه م ــد ب ــده بای ــ�ت كاری ش ــط� م •  س
گــردد تــا در مقابــ� خشــ� شــدن ســری� محاف�ــت گــردد. 
پــس از ایــن كــه ســط� كامــً� خشــ� شــد (�داقــ� 3 روز)   •

بایــد آن را پوشــاند.

می�ان م�رف
kg/m/mm2  1/3 (م�ت تازه)

 
مال��ات:

پیــش از خشــ� شــدن محصــول، ابزار هــای مــورد اســتفاده را بــا   •
آب تمیز كنید. 

این روش می تواند برای سطوح داخلی و خارجی به كار رود.  •
بــرای ا�ــ�ع از مشــخصات محصــول، لطفــا بــه كاتالــوگ مراج�ــه   •

نماییــد.
بــرای ا�ــ�ع از نــكات ایمنــی لطفــًا برگــه ا��عــات ایمنــی مــاده را   •

فرماییــد. مشــاهده 
ــرای ا��عــات �یشــتر در مــورد ERTOBLOC 224 كــه در ایــن  ب  •
ــا برگــه روش  ــوگ ی ــا كاتال ــه آن اشــاره شــده اســت لطف روش ب

را مطال�ــه نماییــد.  ERTOBLOC 224 كاربــر 

پیــش از خشــ� شــدن محصــول، ابزار هــای مــورد اســتفاده را بــا  پیــش از خشــ� شــدن محصــول، ابزار هــای مــورد اســتفاده را بــا •   •
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