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A D M I X T U R E  F O R  K E Y  C O AT  
P R E PA R AT I O N  /  B O N D I N G  / 

W AT E R P R O O F I N G

م���ات

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

ان�الل در آب:  كامً� محلول در آب   •
 8±2  :PH بسته بندی  • 

گالن 1  لیتری  
گالن 4  لیتری  
گالن  20 لیتری  

بشكه  210 لیتری  

�رح  

Lanko 751 L یــك نــوع ر�یــن مصنوعــی اســت كــه بــه  �ــور 
قابــ�  م���ــه ای كارآیــی مــ�ت و بتــن را ��بــود  می بخشــد. 

 
م�دوده �ار�رد  

پوشش برای تراشه ها و �یه های سیمانی    •
م�ت هایی برپایه سیمان و آهك   •

پوشش های ضدآب برای مخا�ن،  آب انبارها، مخا�ن    •
شــنا  اســتخرهای  و  نگ�ــداری   

اتصال و   ضدآبسا�ی   پوشش�ای گ�ی   •
بــه  نیــاز  بــدون  ســیمانی  هــای  �یــه  اعمــال   •

آماده سا�ی سط�  
مــ�ت  مجــدد  شــك� دهی  یــا  دهــی  پوشــش   •
بــرای منا�ــ� ت�میــری ماننــد گوشــه های آســیب 

دیــده بتــن 
م�ت پیونددهنده برای ت�میر بتن   •

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

مــ�ت بــرای لبــه ســا�ی و پركــردن اتصــا�ت ســاختمانی   •
پــوك شــده  

ترمی� كف�وش های بتنی   •
 

م�ایا  

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

مــ�ت را ضــدآب  میســازد و كارآیــی آن را درمقابــ� انــواع   •
��بــود  رقیــ�،  اســیدهای  نفــت ســیاه و  ،گریــس،  رو�ــن 

 . می بخشــد
واكنش پذیری فو�د را از�ین می برد.   •

مــدول ا�ستیســیته مــ�ت را كاهــش مــی دهــد و مقاومــت   •
آن را درمقابــ� كشــش، ســایش و شــوك، افزایــش  میدهــد. 
كاركــردن در تمــاس دایمــی بــا آب و آب دریــا را  امكان�ذیــر     •

میســازد. 
انقباض، تشكی� ریزترك  و پودرشدن را كاهش  می دهد.   •

 



�رای� ن�ه داری 

اصلــی  بســته بندی  در   كــه  درصورتــی 
انجمــاد   عــدم  شــرای�  در  بازنشــده 
نگ�ــداری شــود ،بــه مــدت 1 ســال پــس 
اســت.  اســتفاده  قابــ�  تولیــد  تاریــ�  از 

دور از �رارت  نگ�داری شود  .

دست�را��مل :  

ســط� بایــد تمیــز، ســال� و عــاری از گردو�بــار باشــد و   •
ــا رنــ�  ــات عمــ� آوری ی ــ� یــك از ذرات رو�ــن، تركیب هی

باشــد.  آن وجــود نداشــته  بــرروی 
 

روش اجرا:  

�و�� �ای سنتی  
ــا 3  ــه (0 ت ــمت ماس ــك قس ــا ی ــیمان را ب ــمت س ــك قس ی  •

كنیــد.  مخلــوط  میلیمتــر) 
مخلــوط بــا� را بــا محلــول LANKO 751L بــا نســبت 1 بــه 1 تــا     •
ــد.   ــه برس ــبیه خام ــی ش ــه �ل�ت ــه درج ــا ب ــد ت ــوط كنی ــه 7 مخل 1 ب
یــك پوشــش محكــ� بــرروی ســط� مر�ــوب اعمــال و ســط� را   •

ــد.  ــاف كنی ص
پیــش از اعمــال پوشــش پایه/بدنــه، بــه پوشــش كلیــدی   •

زمــان دهیــد تــا ســفت شــود. 
 

�و�� �ای آماده م�رف  
10٪ از  LANKO 751L  را با آب مخلوط كنید    •

 
�و�� مای� ا��ال د�نده

بت� سنتی  
یــك قســمت ســیمان را بــا یــك یــا دو قســمت ماســه (0 تــا 3   •

میلیمتــر) مخلــوط كنیــد. 
مخلــوط �اصــ� را بــا محلــول LANKO 751L مخلــوط كنیــد تــا   •

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

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

اعمــال كنیــد. 
 

مالت �ای آماده م�رف  
بــرای كاربردهــای �یــر ،LANKO 751L بصــورت یــك محلــول   •
رقیــ� شــده از   تــا   LANLO 751L  و  تــا   آب تمیــز 

بــه كار مــی رود. 

م�اف� فو�د  
بــا  را    LANKO 731 یــا   LANK 730 نــوع  از  مــ�ت ت�میــری   •
LANKO 751L خالــ� مخلــوط كنیــد تــا یــك مــاده خمیــری 

آیــد.  بدســت 
مــاده �اصــ� را بــر روی فــو�دی كــه قبــً� بــا جــارو یــا قلــ� مــو   •

ــد.  ــال كنی ــده، اعم ــاده ش آم
مــ�ت ت�میــری را تــا زمانــی كــه ســط� �یــری هنــوز تــازه اســت،   •

اعمــال كنیــد. 
 

آب بند �ننده و اف�ای� �ارآ��   بت� �ا و مالت �ا 
از محلــول رقیــ� شــده LANKO 751L بــه جــای آب اســتفاده   •

كنیــد. 
 

ا��ال و آب بند �ننده گ� �ا  
بــه   LANKO 751L از  كــردن،  مخلــوط  بــرای  آب  جــای  بــه   •
صــورت محلــول  رقی� شــده  1/3 تــا LANKO 751L 1/7 و 

كنیــد.  اســتفاده  تمیــز  آب   6/7 تــا   2/3
  

ا�داما ت ا�تیاطی  

پیش از مصرف،  به خو�ی تكان دهید.   •
محصول را در شرای� دور از یخبندان نگ�داری كنید.   •

اگـر ایـن محصـول  به �ـور اتفاقـی منجمد شـد، آن را در دمای   •
ݢ°ݣݣ20 قراردهیـد و پـس از چنـد سـاعت،  بخو�ـی تكان  ݢ ݢ بـا�ی Cݢ

دهیـد تـا از تو�یـ� یكنواخـت اجـزای آن مطم�ـن شـوید. 
جابجایی این محصول كامً� ایمن است.   •


	Lat_A4 3
	Lat_A4 4

