
مالت زودگیر (آنی گیر)
W AT E R  P R O O F I N G

م�ایا 

��ری�

•  گیرش آن بسیار سری� است.  
•  می تواند �یر آب استفاده شود.  
•  در مقاب� فشار بسیار با� مقاوم 

است. 

LANKO 224 یــك مــ�ت هیدرولیــك 
محاف�ــت  كــه  اســت  �ودگیــر  بســیار 
نفــوذ  مقابــ�  در  درازمــدت  و  فــوری 
آب را ایجــاد مــی كنــد.  ایــن محصــول 
درعــرض چنــد �انیــه ســفت می شــود و 
در�یــن گیــرش، افزایــش �جــ� اندكی 

می دهــد.    نشــان 

دست�را��مل �ا

آماده سازی س��
تمیــز  بــاز و  بنــدی شــود،  قــرار اســت آب  كــه  را  منطقــه ای   •
كنیــد تــا مطم�ــن شــوید اتصــال آب بنــدی شــده ای بدســت 

می آیــد. 
ذرات زاید و پوسته ها را بر�رف و تمیز كنید.   •

ــز،  ــا آب تمی ــرد، ب ــان خا�ــر ســط� را پیــش از كارب ج�ــت ا�مین  •
بكشــید.  آب  كامــً� 

آماده سازی م���ل  
بــرای بدســت آوردن یــك مــاده مــ�ت ماننــد (بتونــه ماننــد)   •
مقادیــر كمــی از LANKO 224   را بــا آب تمیــز مخلــوط كنیــد. 

�ار�رد  
محصــول را بــه وســیله دســت اعمــال كنیــد و بــه مــدت چنــد   •

ــود.  ــخت ش ــا س ــد ت ــار دهی ــ� فش ــه محك �انی
در�ین استفاده، آن را ه� نزنید.   •

آبــراه هایــی كــه جریــان با�یــی در آن�ــا وجــود دارد ،بایــد در   •
چنــد مر�لــه آب بنــدی شــوند. 

منطقــه كارشــده بایــد خنــك شــود و بــه مــدت تقریبــًا 15   •
شــود. داشــته  نگــه  خیــس  دقیقــه 

م�دوده �ار�رد
•    آب بنـــدی درزهـــای محـــ� اتصـــال كـــ� 
بـــه دیـــواره، دیـــواره بـــه دیـــواره و دیـــواره 
پاركین� هـــای  �یرزمین هـــا،  در  كنـــاره  بـــه 
�یرزمینـــی، چاله هـــای آسانســـور ، چاله هـــای 
گاراژ،  ســـیلوها و ســـازه های �یرزمینـــی و آب 

فاضـــ�ب. زهكش هـــای  بنـــدی 



�ری� م�رف

1٫7 كیلوگــرم پــودر ، 1 لیتــر مــ�ت قابــ� اســتفاده 
ــد. ــد می كن تولی

بسته بندی

سط� های 15 كیلویی.

مدت زمان ن��داری

در  نگ�ــدرای  درصــورت  تولیــد  تاریــ�  از  ســال  ا 
بســته بندی اصلــی بــاز نشــده در شــرای� دور از 

انجمــاد و دور از دمــای بــا�.

ا�دامات ا�تیا�ی

محدوده دمایی مصرف: 5 تا 35 درجه  •
پــس از اعمــال ســط� محصــول را بــه مــدت 15   •

ــد. دقیقــه خیــس نگــه داری
باید از دستكش استفاده شود.  •

�ار�رد�ای �اص

ضــدآب ســا�ی درزهــای محــ� اتصــال دیــواره   •
بــه كــ�: هرجــا نشــتی وجــود دارد، شــكافی بــه عــرض و 

كنیــد.  بــاز   2  cm عمــ� �داقــ� 
•    نشــتی بــا فشــار بــا�: ســوراخ را تــا �ــد امــكان، صــاف و 
همــوار كنیــد. پــر كــردن را از منا�قــی كــه در م�ــرض كمتریــن 
فشــار قــرار دارنــد، شــروع كنیــد و كار را مر�لــه بــه مر�لــه 

بــه ســمت منا�قــی بــا فشــار بــا� ادامــه دهیــد. 
•    بــرای آب بنــدی ن�ایــی، توپــی از مــ�ت درســت كنیــد و 

محكــ� فشــار دهیــد. 

 دامنه �ار�رد 

كــه  اســت  �ودگیــر  بســیار  هیدرولیــ�  مــ�ت  LANKO  یــ�   224
محاف�ــت فــوری و درازمــدت در مقابــ� نفــوذ آب را ایجــاد میكنــد. 
در�یــن  و  میشــود  ســفت  �انیــه  پنــ�  درعــرض  محصــول  ایــن 
 LANKO  224 می دهــد.  نشــان  اندكــی  �جــ�  افزایــش  گیــرش، 
  بــرای آ�بنــدی آبراه هــا (در �یرزمین هــا، پاركین� هــای �یــر زمینــی، 
ــر زمینــی،  محورهــای با�بــر، چاله هــای گاراژ، ســیلو ها، ســازه های �ی

محــ� اتصــال كــ� بــه دیــوار. و �یــر.) مناســب اســت. 
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