
مالت آب بندی
ان��اف پ��ری دو ج��ی
E R T O F L E X    2 2 6

�و�ی�ات

مـــ�ت ان�طـــاف پذیـــر 226، یـــ� مـــ�ت دو تركیبـــی برای 
محاف�ـــت و عایـــ� بنـــدی كـــردن ســـطوح ســـاختمانی و 

ســـاختارهای بتنـــی اســـت.

 �ار�رد

مصارف داخلی و خارجی:
مخا�ن و �وض�ه های آب آشامیدنی  •

عای� بندی �یر سطوح كاشی كاری شده در �مام و استخر  •
چاله های آسانسورها و تون� ها  •

�یرزمین�ا  •

اطالعات فنی

شك� �اهری  •
تركیب A: پودرخاكستری یا سفید رن�  

تركیب B: مای� سفید-شیری رن�  
دانه بندی تركیب A:  0/5 - 0/1 میلیمتر  •
g/cm3  1/32 ± 0/1   :A دانسیته تركیب  •

7 :B تركیب Ph  • 
20° C  محدوده زمان به كارگیری م�ت : 30 دقیقه در  •

محدوده زمان پوشش كاری مجدد: 24-4 ساعت  •
رن� های م�ت: سفید یا خاكستری  •

ASTM C882 قدرت چسبندگی براساس
MPa 1/2 پس از هفت روز    
MPa 1/8 پس از 28 روز    

ASTM C109 استحكام كششی براساس
MPa 0/5 پس از 28 روز    

ASTM D 412:98 قابلیت كشسانی براساس
پس از 14 روز  ٪39   

ASTM C 836:95 قابلیت پوشش دهی ترک
mm 1/52 پس از 14 روز    

ASTM C307 استحكام كششی براساس
N/mm2 1/49 پس از 7 روز      
N/mm2 1/85 پس از 28 روز    

BS EN 12390 part 8:2000 میزان نفوذ پذیری در مقاب� آب بر اساس
٪100   مقاومت به نفوذ آب پس از 28 روز 

BS 6920:2000 یرسمی �ودن�
ت�یید شده است. پس از 28 روز     

مقاوم به ایجاد ترک های ریز  •
قاب� استفاده برای مصارف داخلی و خارجی  •

•  ان�طاف پذیر
(BS 6920) یرسمی�  •

با شك� �اهری خاكستری یا سفید  •
قابلیــت بــه كارگیــری بــه عنــوان �یــه عایــ�   •
شــده كاری  كاشــی  ســطوح  �یــر  در  آب  ضــد 

می�ان �و��:
2-3   kg/m2

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

�رای� ن��داری:
نگ�داری در مكان خش�.

بسته بنده:
كیسه های 23 كیلوگرمی.



روش اجرا

آماده سازی س��
ســط� �یریــن بایــد تمیــز، صــاف، بــدون گردو�بــار و بــدون   •
هیــ� گونــه ا�ــری از رو�ــن �ــوده و قســمت هــای سســت 

آن جــدا گــردد.
ســطوح �نــه زنبــوری شــده بایــد صــاف گردنــد و تــرک هــا   •

ــوند. ــر ش ــز پ ــرات نی و �ف
ــی    ــ�ت ت�میرات ــد از م ــرات میباش ــه ت�می ــاز ب ــه نی در جا�یك  •

كنیــد. اســتفاده 
گوشــه هــا و كنــ� هــای مخــروب دیــوار، كــ� و ســق� را پــر   •

كنیــد و یــ� زاویــه جدیــد ایجــاد كنیــد.
ســط� قبــ� از بــه كارگیــری مــ�ت بایــد كامــ� بــا آب خیــس   •

شــود.
آماده سازی م��وط

( 300-500 rpm با سرعت پایین) مخلوط كن  •
ــوط  ــ� مخل ــت مرا� ــر یكنواخ ــ� خمی ــه ی ــتیا�ی ب ــرای دس ب  •

كــردن را بــه شــرح �یــر رعایــت كنیــد:
¾ ر�ین (تركیب B) را در ی� �رف مناسب بریزید.  -  
اضافه  ر�ین  به  آهستگی  به  را   (A (تركیب  پودر   -  

كنید تا مخلوط به �ل�ت و پ�ستیسیته مناسب برسد.
بقیــه ر�یــن را بــه مخلــوط اضافــه كنیــد و بــه مــدت 3   -  

دقیقه مخلوط را ��� بزنید. 
كنــار  اســتفاده  از  قبــ�  دقیقــه  چنــد  بــرای  را  مخلــوط   •

. یــد ر ا بگذ
رنــ� مخلــوط بــا اختــ�ط پــودر خاكســتری و یــا ســفید قابــ�   •

ــت. ــ� اس تن�ی
ن�وه �ار�رد

بــا یــ� بــرس یــا مالــه متوســ� �یــه اول مــ�ت را بــر ســط�   •
ــرای  ــه �ــوری كــه 1/5-1 كیلوگــرم مــ�ت ب ــد ب اعمــال كنی

ــردد. ــتفاده گ ــ� اس ــر مرب ــر مت ــش ه پوش
�یــه اول نیــاز بــه 4 تــا 24 ســاعت زمــان بــرای خشــ�   •
شــدن دارد و بــه هیــ� عنــوان �یــن �یــه اول و �یه هــای 
یــا  ر�وبــت  هرگونــه  و  نكنیــد  مر�ــوب  را  ســط�  ب�ــدی 

قطرات آب را از سط� خش� كنید. 
�یــه دوم را در ج�ــت عمــود بــر �یــه اول بــا همــان میــزان   •

ــد. ــال كنی ــط� اعم ــر س ــندگی   ب پوش

بــرای ســطو�ی كــه تــرک هــای ریــزی دارد یــا در م�ــرض   •
تغییــرات اب�ــادی هســتند (م�ــ� برج�ــای آب، ســازه هایــی 
كــه در م�ــرض شــوک �رارتــی هســتند) �یــه اول بایــد بــا 
اســتفاده از فایبــر مــش شیشــه ای تقویــت گــردد و ســ�س 
تمــام ســطوح تقویــت شــده اعمــال  بــر روی  �یــه دوم 

گــردد.

�و�� �ای روی مالت ٢٢٦:

ــه  ــا ب ــد ی ــی بمان ــش باق ــدون پوش ــد ب ــ�ت 226 میتوان م  •
وسیله كاشی یا سیمان پوشیده شود. 

اماكن پرتردد باید در برابر سایش محاف�ت شوند.  •
خشــ�  از  پــس  روز   7 بایــد  �وض�ه هــا  و  آب  مخــا�ن   •

شدن م�ت آبگیری شوند. 

ن�ات

5-45° C  :محدوده دمای كاری  •
ابــزار كار را قبــ� از ایــن كــه مــ�ت بــر روی آن�ــا خشــ� شــود   •

بــا آب بشــو�ید.
مــ�ت را بــر روی ســطوح در م�ــرض مســتقی� نــور خورشــید   •

یــا ســطوح داغ اعمــال نكنیــد.
در صــورت امــكان بــرای مصــارف خارجــی م�ت را در شــرای�   •

آب و هوایــی خنــ� و یــا ســایه اعمــال كنیــد.
از خشــ� شــدن ســری� ســط� مــ�ت خــورده جلوگیــری   •

. كنیــد



سط� را قب� از اعمال م�ت با آب خیس كنید.  •
�داقــ� نیــاز بــه پوشــش دو �یــه از مــ�ت مــی باشــد.   •

میلیمتــر)  1 شــده:  خشــ�  ســط�  ضخامــت  (�داقــ� 
از محصــو�ت اســیدی بــرای مرمــت ســازه هــای م�ندســی   •
اســتفاده نكنیــد، از تمیــز كاری پوشــش بــا آب پــر فشــار نیــز 

اجتنــاب كنیــد.
به هنگام كار از دستكش استفاده نمایید.  •

خیــس  كامــ�  بایــد  آبگیــری  از  قبــ�  آب  مخــا�ن  ســطوح   •
. ند شــو

دست�را��مل اجرا:

م�دوده �ار�رد:
و  ســطوح  روی  بــر  فیلــ�  �یــه  یــ�  تشــكی�  بــا   226 مــ�ت 
ایجــاد میكنــد. یــ� �یــه عایــ� ضــدآب  بتنــی  دیواره هــای 

�ار�رد در س�وح ��

�ار�رد در ز�ر س�وح �ا�ی �اری �ده در �مام و است�ر

�ار�رد در م�ازن و �و��ه �ای آب

آماده سازی س��:
�رای� عمومی:

•  ســط� �یریــن بایــد تمیــز، صــاف و بــدون گردو�بــار، چر�ــی 
و مواد زا�د باشد.  

•  ســط� پوشــیده شــده بــا مــ�ت بایــد �داقــ� �ــرف مــدت 
3 روز عم� آوری گردد. 

عمــ�  روز   28 مــدت  �ــرف  �داقــ�  بایــد  بتونــی  ســط�   •
آوری گردد. 

سط� �یرین باید قب� از اعمال م�ت مر�وب گردد.  •
ــا نمنــاک �ــودن ســط�،  در صــورت مشــاهده نشــتی آب ی  •

ابتــدا ســط� را بــه وســیله مــ�ت 224 ت�میــر كنیــد.



ز�ر�یه
هرگونــه مــوارد سســت بــر روی ســط� �یریــن كــه مانــ�   •
چســبیدن مــ�ت 226 بــه زمینــه میگــردد را بایــد از ســط� 

پــاک كــرد.

س�� �نه زن��ری �ده
هرگونــه عیــوب ســط� �یریــن را بایــد بــه وســیله مــ�ت   •

كــرد. پرســا�ی  و  ت�میــر   731 ت�میراتــی  مــ�ت  یــا   701

د�انه فا�الب
ــا  داخــ� و ا�ــراف دهانــه فاضــ�ب را بــه �ــور جداگانــه ب  •
یــ� �یــه 226 پوشــش دهیــد قبــ� از ایــن كــه از ایــن 

كنیــد. اســتفاده  فاضــ�ب  ســاختار  ك�  بــرای  پوشــش 

گو�ه �ا
یــ�  ایجــاد  بــرای  را  كــ�  و  دیــوار  كنج�ــای  و  گوشــه ها   •

كنیــد. پــر  و  ت�میــر  مناســب  زاویــه 

ترك�ا:
ترك�ایــی كــه ا�تمــال رشــد �یشــتری ندارنــد را بــا مــ�ت   •

��وشــانید.  731 ت�میراتــی 



B �آماده سازی م��وط: تركیب مای� سفید رن
(300-500  rpm با سرعت پایین) مخلوط كن  •

ــوط  ــ� مخل ــت مرا� ــر یكنواخ ــ� خمی ــه ی ــتیا�ی ب ــرای دس ب  •
كــردن را بــه شــرح �یــر رعایــت كنیــد:

¾ ر�ین (تركیب B) را در ی� �رف مناسب بریزید.  •
پــودر (تركیــب A) را بــه آهســتگی بــه ر�یــن اضافــه كنیــد تــا   •

مخلــوط بــه �ل�ــت و پ�ستیســیته مناســب برســد.
بــه مــدت 3  بــه مخلــوط اضافــه كنیــد و  را  ر�یــن  بقیــه   •

دقیقه مخلوط را ��� بزنید. 
مخلوط را برای چند دقیقه قب� از استفاده كنار بگذارید.  •

�وجه:
به مخلوط آب اضافه نكنید.  •

ــا اختــ�ط پــودر خاكســتری یــا ســفید قابــ�  رنــ� مخلــوط ب  •
اســت. تن�یــ� 

قبــ� از خشــ� شــدن مــ�ت بــر روی ابزارهــای اجــرا آن هــا   •
را بــا آب بشــویید.

A تركیب پودری   +      B �تركیب مای� سفید رن  
(18  Kg)  (5  liters)   

�ار�رد:
بــا یــ� بــرس یــا مالــه متوســ� �یــه اول مــ�ت را بــر ســط�   •
ــرای  ــه �ــوری كــه 1/5-1 كیلوگــرم مــ�ت ب ــد ب اعمــال كنی

ــردد. ــتفاده گ ــ� اس ــر مرب ــر مت ــش ه پوش
مــش  فیبــر  تكــه  یــ�  هــا  لولــه  منافــذ  و  هــا  گوشــه  در   •
دهیــد. قــرار  متــر  ســانتی   10×10 اب�ــاد  بــه  شیشــه ای 

�یــه اول نیــاز بــه 4 تــا 24 ســاعت زمــان بــرای خشــ�   •
شــدن دارد و بــه هیــ� عنــوان �یــن �یــه اول و �یه هــای 
یــا  ر�وبــت  هرگونــه  و  نكنیــد  مر�ــوب  را  ســط�  ب�ــدی 

كنیــد. از ســط� خشــ�  را  قطــرات آب 
�یــه دوم را در ج�ــت عمــود بــر �یــه اول بــا همــان میــزان   •

پوشــندگی kg/m2  1/5 - 1  بــر ســط� اعمــال كنیــد.
بــا توجــه بــه شــرای� آب و هوایــی و دمــای محیــ� 4 تــا 24   •
ســاعت خشــ� شــدن �یــه دوم بــه �ــول مــی انجامــد.

�وجه:
مــ�ت  كیلوگــرم   2 (�داقــ�  پوشــش  �یــه  دو  �داقــ�   •
بــرای هــر متــر مربــ� براســاس كاربردهــای مختلــ�) نیــاز 

می باشد. 
بــرای ســطو�ی كــه تــرک هــای ریــزی دارد یــا در م�ــرض   •
تغییــرات اب�ــادی هســتند (م�ــ� برج�ــای آب، ســازه هایــی 
كــه در م�ــرض شــوک �رارتــی هســتند) �یــه اول بایــد بــا 

ــردد. ــت گ ــه ای تقوی ــش شیش ــر م ــتفاده از فایب اس
ســ�س �یــه دوم بــر روی تمــام ســطوح تقویــت شــده   •

اعمال گردد. 
ســطو�ی كــه در م�ــرض تابــش مســتقی� نــور خورشــید   •

��وشــانید. گونــی  پارچــه  یــ�  بــا  را  هســتند 
در صــورت امــكان بــرای مصــارف خارجــی م�ت را در شــرای�   •

آب و هوایــی خنــ� و یــا در ســایه اعمــال كنیــد.
از خشــ� شــدن ســری� ســط� پوشــش داده شــده بــا   •

كنیــد. جلوگیــری  مــ�ت 

مواد �و��ی:
مــ�ت 226 می توانــد بــدون پوشــش باقــی بمانــد یــا بــه   •

وســیله كاشــی یــا ســیمان پوشــیده شــود.
اماكن پرتردد باید در برابر سایش محاف�ت شوند.  •

مخا�ن آب قب� از آبگیری باید كام� با آب خیس شوند.  •
خشــ�  از  پــس  روز   7 بایــد  �وض�ه هــا  و  آب  مخــا�ن   •

شدن م�ت آبگیری شوند. 
از محصــو�ت اســیدی بــرای مرمــت ســازه هــای م�ندســی   •
اســتفاده نكنیــد، از تمیــز كاری پوشــش بــا آب پــر فشــار نیــز 

اجتناب كنید. 
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