
مالت ��میرا�ی ���ی� �ده 
با ا�یاف (��ام� ۵ �ا ۵۰ می�ی متر)
REPAIR  MORTAR  731

�و�ی�ات

استفاده  برای  آماده  م�ت  ی�   ،731 ت�میراتی  م�ت 
شام� تركییی از شن، سیمان های وی�ه، فایبر، افز ودنی 

و عاری از كلرید و ذرات فلزی است. 
فلزی  آرماتورهای  خوردگی  از   ،731 ت�میراتی  م�ت 

جلوگیری می كند. 

 م�دوده �ار�رد

فرســوده،  و  سســت  ســطوح  بتنــی:   ســطوح  ت�میــر   •
كرمــو  یــا  شــده  زنبــوری  �نــه  ســطوح 

دیــرک،  قالــب،  پایــه،   : بتــن  ســتون های  بازســا�ی   •
آب  ریــز  ســر  مجــرای  ســد،  بنــد  پیــش 

شــده:  ت��یــ�  ســاختارهای  ســا�ی  محكــ�   •
بالكن ها،قرنیزها  

اطالعات فنی

پودر خاكستری شك� �اهری:   •
2-0/1 میلی متر دانه  بندی:   •

  1/36   g/cm3 دانسیته:   •
12/5  :PH  •

قابلیت پوشش دهی : از 5 تا 50 میلی متر  •
دو�اب تیكسوتروپ   •
چسبندگی بسیار با�  •

استحكام مكانیكی اولیه و ن�ایی با�  •
مقاوم به آب دریا و آب های سولفاتی   •
بدون مشك� �یست محیطی در تماس   •

با آب آشامیدنی  زمان گیرش
30°  C  20°  C  5°  C  دما  
1 h00  2 h40  7h00 گیرش اولیه 
1 h30  3 h00  8 h30 گیرش ن�ایی 

ASTM  C882 قدرت چسبندگی براساس
MPa 6 پس از سه روز    
MPa 10 پس از هفت روز    
MPa 12 پس از 28 روز    

ASTM  C109:2002 استحكام فشاری براساس
MPa 36 پس از سه روز    
MPa 51 پس از هفت روز    

MPa 75 پس از 28 روز    
ASTM  C348 استحكام خمشی براساس

MPa 7 پس از سه روز    
MPa 9 پس از هفت روز    
MPa 10 پس از 28 روز    

ن��ه �ا

 5-45°  C :محدوده دمای كاری  •
مــ�ت بایــد بــر روی ســطوح صــاف، تمیــز  و عــاری   •

ــه مــواد اضافــی اعمــال گــردد.  از هــر گون
قب� از اعمال م�ت سط� باید مر�وب شود.   •

پــس از اتمــام ت�میــرات بایــد ٣ روز مر�لــه عمــ�   •
ــد.  ــول انجام ــه � ــ�ت ب آوری م



روش اجرا

آماده سازی س��  
تــا  ســیمانی  اضافــات  گونــه  هــر  از  كاردک  بــا  را  ســط�   •

نماییــد. تمیــز  صــاف  ســط�  یــ�  بــه  رســیدن 
ســیمان های ا�ــراف قســمت فلــزی درون بتــن را كامــً�   •

نماییــد.  تمیــز 
محــدوده و مرزهــای ا�ــراف قســمتی كــه بایــد ت�میــر گــردد   •

ــد. ــً� مشــخ� كنی را كام
سط� باید عاری از هر گونه چر�ی و رو�ن باشد.   •

یــا  زده  بــرس  را  بتــن  درون  نمایــان  فــو�دی  ســط�   •
پاگــردد.  ســط�  از  زنــگار  هرگونــه  تــا  كنیــد  سندب�ســت 

سط� را از گرد و �بار پاک كنید.   •
سط� را قب� از اعمال م�ت ت�میراتی خیس كنید   •

اگر ضخامت سیمان روی میله فو�دی كمتر از ١٠ میلی متر   •
م�ت  مخلوط  از  باید  باشد)  نمایان  فلزی  (سط�  باشد 
731 به همراه چسب برای ت�میر آن نا�یه استفاده كرد. 

آماده سازی م��وط  
یــ� كیســه 25 كیلوگرمــی مــ�ت 731  را بــا 3/5 لیتــر آب   •
آشــامیدنی (در�ــدود 14 درصــد وزنــی مــ�ت خشــ�) بــه 
صــورت دســتی و یــا بــا مخلــوط كــن، مخلــوط كنیــد زمــان 
اختــ�ط نبایــد كمتــر از 3 دقیقــه باشــد و تــا رســیدن بــه 
یــ� مخلــوط یكدســت و یكنواخــت مخلــوط كــردن را ادامــه 

دهید. 
مخلوط آماده شـــده باید �داك�ر �ـــرف 45 دقیقه پس از   •
آمـــاده شـــدن در دمای كاری �دود C°20  اســـتفاده شـــود.

در �ین انجام كار به مخلوط آب اضافه نكنید.  •

ن�وه �ار�رد
روی  بــر  زنــ�  ضــد  فلــزی  مالــه  یــ�  بــا  را   731 مــ�ت   •
ســط� مــورد ن�ــر بــا فشــار اعمــال كنیــد تــا چســبندگی �زم 

ایجادگــردد. 
ــرای پوشــش مناســب ســط� اســتفاده  از مــ�ت اضافــی ب  •

كنیــد. 
با ماله سط� را كامً� صاف نمایید.   •

بــرای مســا�ت هــای �یــاد می تــوان مــ�ت را بــر روی ســط�   •
اســ�ری كــرد. 

می�ان �و��:
 2  kg/m2/mm

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

�رای� ن��داری:
نگ�داری در مح� خش�

بسته بنده:
كیسه های 25 كیلوگرمی



م�دوده �ار�رد  

مــ�ت ت�میراتــی 731،  یــ� مــ�ت آمــاده بــه مصــرف بــرای 
بتنــی  بناهــای  كاری  محكــ�  و  بازســا�ی  ســاختار،  ت�میــر 

 . شــد می با
ایــن مــ�ت مــی توانــد بــرروی دیــوار، كــ�، ســق� و یــا هــر نــوع 

ســاختار بتنــی اعمــال گردد .
آماده سازی س��

در صــورت مشــاهده نشــتی آب از ســط�، ابتــدا ســط� را بــا   •
مــ�ت* 224 ت�میــر كنیــد.

در صــورت وجــود تــرک، ابتــدا ترک هــا را بــه عــرض �داق�   •
2 ســانتی متر و بــه عمــ� تــرک بتراشــید. 

در �ــا�ت دیگــر، ســط� را از هرگونــه مــواد زا�ــد، اضافــات   •
ســیمانی و گــرد و �بــار بــا بــرس و كاردک تمیــز و صــاف 

نماییــد.
سط� فو�دی درون بتن را از هرگونه زنگار پاک كنید.  •

لودگــی. چر�ــی، گــرد و خــاک و  ســط� كاری را از هــر گونــه آ  • 
�یــره پــاک كنیــد چــرا كــه ایــن ذرات مانــ� اتصــال مناســب 

ــد. ــط� می گردن ــه س ــ�ت 731 ب م
قبــ� از اعمــال مــ�ت ســط� تمیــز  و آمــاده شــده را مر�ــوب   • 

كنیــد.
آماده سازی م��وط

25 كیلوگــرم (یــ� كیســه) از مــ�ت ت�میراتــی 731 را بــا   •
3/5 لیتــر (14٪ مــ�ت خشــ�) آب آشــامیدنی، مخلــوط 

كنیــد.

اختــ�ط را تــا رســیدن بــه یــ� مخلــوط همــو�ن و یكدســت   •
ادامــه دهیــد و بــه مخلــوط آمــاده شــده آب �یشــتر اضافــه 

نكنیــد. 

روش اجرا

�ر روی می�ه فو�دی (درون بت�):
مــ�ت  مخلــوط  بــا  ابتــدا  را  بتــن  درون  فــو�دی  میلــه  ســط�   •
��تــری   چســبندگی  تــا  می پوشــانند  چســب  و   ٧٣١ ت�میراتــی 

شــود.  جلوگیــری  میلــه  ردگــی  خــو  از  و  گــردد   ایجــاد 
هـر گونـه ذرات زنـگار را از سـط� میلـه فـو�دی درون بتـن پـاک   •
كنیـد و در صـورت امـكان بتن هـای سسـت ا�ـراف میلـه را كامـ� 

تمیـز كنیـد تـا بتـوان پوشـش ��تـری ایجـاد كـرد.
�یــر  نســبت های  بــا   751 چســب  بــا  را   731 ت�میراتــی  مــ�ت   •

آیــد. بدســت  یكنواختــی  مخلــوط  تــا  كنیــد  مخلــوط 



الذكــر  فــوق  مخلــوط  بــا  را  بتــن  داخــ�  فــو�دی  ســط�    •
�وســیله یــ� بــرس نیمــه ســخت كامــً� ��وشــانید و پــس 
از �ــی مــدت زمــان 2 تــا 4 ســاعت (تــا گیــرش مناســب 
مخلــوط بــر روی ســط� فلــزی) از مــ�ت 731 بــرای ت�میــر 
ســیمانی  ســطوح  روش  همــان   بــه  ســط�  رویــی  �یــه 

نماییــد. اســتفاده 

�ر روی س�وح سیمانی
مخلــوط ت�یــه شــده از مــ�ت را �وســیله یــ� مالــه بــر روی   •

ســط� آمــاده شــده بــا فشــار اعمــال نماییــد. 
مالــه را بــر روی ســط� بــه �ــور مرتــب �ركــت دهیدتــا ســط�   •

صافــی ایجــاد گــردد. 
�زم  پوشش  م�ت  �یه  ی�  اعمال  با  كه  جاهایی  در   •
باید 24 ساعت  اعمال  �یه دوم  برای  ایجاد نمی شود 
كند. پیدا  گیرش  مناسب  بطور  اول  �یه  تا  كنید  صبر 

مجددا   را  �یرین  سط�  دوم  �یه  اعمال  از  قب�  س�س 
با  كنید،  اعمال  را  دوم  �یه  س�س  و  نمایید  مر�وب 
م�ت ت�میراتی 731 می توان پوششی تا ضخامت 5-50 

میلی متر بر سط� ایجاد كرد.
ت�میراتی  م�ت  می توان  �یاد،  مسا�ت های  ت�میر  برای   •

731 را �وسیله پم� بر روی سط� اس�ری كرد.

عمل آوری مالت 
از خشــ� شــدن ســری� ســط� تــازه پوشــانده شــده بــا مــ�ت (به   •

فــرض بــر ا�ــر تابــش مســتقی� نــور خورشــید) جلوگیــری كنیــد.
ــید  ــب رس ــختی مناس ــه س ــده ب ــال ش ــ�ت اعم ــه م ــس از این ك پ  •
ســط� را بــه مــدت 3 روز تــا عمــ� آوری كامــ� مــ�ت، خیــس 

كنیــد. 

مــ�ت 224 یــ� نــوع مــ�ت هیدرولیكــی �ودگیــر بــا زمــان گیــرش �ــدود    *
1 دقیقــه و قابلیــت اجــرای ســری� می باشــد كــه امــكان اجــرا در �یــر آب یــا 

دارد. را  می شــود  مشــاهده  آب  نشــتی  كــه  مكان هایــی 

از خشــ� شــدن ســری� ســط� تــازه پوشــانده شــده بــا مــ�ت (به  از خشــ� شــدن ســری� ســط� تــازه پوشــانده شــده بــا مــ�ت (به •   •
فــرض بــر ا�ــر تابــش مســتقی� نــور خورشــید) جلوگیــری كنیــد.فــرض بــر ا�ــر تابــش مســتقی� نــور خورشــید) جلوگیــری كنیــد.

ــید  ــب رس ــختی مناس ــه س ــده ب ــال ش ــ�ت اعم ــه م ــس از این ك پ ــید •  ــب رس ــختی مناس ــه س ــده ب ــال ش ــ�ت اعم ــه م ــس از این ك پ  •
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