
�و�ی�ات

Lanko 732 یــ� مــ�ت آمــاده مصــرف تقویــت شــده بــا فایبــر 
اســت كــه از ماســه و ســیمان مخصــوص ســاخته می شــود.

�ار�رد
ت�میر سردرهای (نماهای) بتنی، ورقه شدگی، �نه زنبوری.  •

تــاق  دیوارهــا،  خواب هــا،  ��ــار  ایوان هــا،  بتــن:  بازســا�ی   •
ك�یبه هــا. و  نماهــا 

�واص

پودر خاكستری آماده مصرف  •
الیــاف  و  هیدرولیــ�  هــای  چســب  شــام�  ف�ــال  اجــزای    •

كلریــد. از  عــاری  و  مصنوعــی 
0- 0/4 mm  :اندازه ذرات  •

1 cm :اندازه مخروط ریزش 1/2 آبرامز  •
•  PH م�ت: 12/5

3/4 3 روزه  استحكام خمشی   •
5 7 روزه    
6 28 روزه    

آزمایش هــا بــر روی نمونه هایــی بــا اب�ــاد 4×4، نگــه داری  ٭ 
شــده در دمــای C °20 و ر�وبــت 90٪ انجــام شــده اســت . 
مقادیــر میانگیــن آزمایشــگاهی بــه عنــوان راهنمــای كلــی ارایــه 

شــده اند.
20 استحكام فشاری  3 روزه   •
26 7 روزه    
37 28 روزه    

آزمایش هــا بــر روی نمونه هایــی بــا اب�ــاد 4×4، نگــه داری  ٭ 
شــده در دمــای C °20 و ر�وبــت 90٪ انجــام شــده اســت . 
مقادیــر میانگیــن آزمایشــگاهی بــه عنــوان راهنمــای كلــی ارایــه 

شــده اند.

مالت ��میرا�ی ���ی� �ده 
(٤٠-١ mm �ام��)با ا�یاف
R E P A I R S   7 3 2

م���ات
�ی�سو �روپ
گیرش سری�

�ابل اعمال در ��ام� �ای
�ی� ۱ �ا ۴۰می�ی متر
س�� ن�ا�� �موار



�ار�رد

�یــه اول Lanko 732  را بــا یــ� مالــه اعمــال كنیــد و محكــ�   •
فشــار دهیــد تــا از اتصــال (چســبیدن) آن مطم�ــن شــوید. 

م�ت �یشتری اعمال كنید تا به ضخامت موردن�ر برسید.   •
صافــی  ســط�  تــا  كنیــد  كشــی  مالــه  را  ت�میرشــده  ســط�   •

به دست آورید.  

می�ان م�رف:
2  kg/m2/mm

�رای� و زمان ن��داری: 
تا 12 ماه در كیسه های اصلی باز نشده و در مكان خش�

بسته بندی: 
در كیسه های 25 كیلو گرمی

دست�را��مل

آماده سازی س��
ــا قلمــو  قســمت های سســت و آســیب دیــده ســط� بتــن را ب  • 
یــا كاردک بزداییــد تــا ســطحی تمیــز و صــاف بدســت آیــد.

ــی  ــای كاف ــا ف� ــد ت ــاک كنی ــیده را پ ــتون پوس ــراف س ــن ا� بت  •
ایجــاد شــود. ا�ــراف آن هــا  مــاده در پشــت و  بــرای ورود 

لبــه هایــی از ســط� كــه نیــاز بــه ت�میــر دارنــد بایــد بــه وضــوح   •
مشــخ� شــوند.

سط� باید عاری از هركونه ذرات گریس و رو�ن باشد.  •
ســتون پوســیده را فرچــه بكشــید یــا سندب�ســت كنیــد تــا   •

برونــد. �یــن  ســط�  از  زنگارهــای 
سطوح نیازمند ت�میر را گردكیری كنید.  •

سط� را پیش از اعمال، خیس كنید.  •

آماده سازی م���ل:
مــ�ت بــا مخلــوط كــردن Lanko 732  بــا اب تمیــز (5 لیتــر آب   •

بــرای هــر كیســه 25 كیلویی)بدســت می ایــد.
مخلــوط كــردن را بــه وســیله دســت بــا یــ� كاســه و مالــه و یــا   •

بــا یــ� میكســر برقــی انجــام دهیــد.
مخلــوط كــردن را بــه مــدت �داقــ� ٣ دقیقــه انجــام دهیــد تــا   •

مــواد بــه �ــور یكنواخــت پخــش شــوند.
مدت زمان كارپذیری پس از مخلوط كردن: تقریبًا ٣٠ دقیقه   •

 .٣٠ ° C ٢٠ ، تقریبا ٢٠ دقیقه در دمای ° C در دمای
در�ول اجرا، نباید آب اضافه شود.   •
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