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 MGP آرگاپوکس

 نصب برای که است باال چسبندگی با پذیر انعطاف مالت یک MGP آرگاپوکس محصول

 شیشهای، های بلوک بزرگ، چینی کاشیهای سرامیک، آهک، سنگ گرانیت، ماربل،

 این .میباشد دارا را داخی و خارجی استعمال قابلیت دیوار، و انواع سطوح

 مکانهای مثل:  دارند قرار باال آمد و رفت معرض در که هایی مکان برای محصول

 مرطوب، سونای استخرها، ایستگاهها، خرید، صنعتی، مراکز اقامتی، تجاری،

 .دارد کاربرد درجه سانتیگراد 40 تا شده گرم دیوارهای و سطوح

 .باشد می دارا را زیر های استاندارد MGP آرگاپوکس

- NBR 14.083 – Determinação do tempo em aberto; 

- NBR 14.084 – Determinação da resistência de aderência; 

- NBR 14.085 – Determinação do deslizamento. 

 بیترک

 و غیرسمی شیمیایی های افزودنی شده، متعادل بندی دانه با معدنی مصالح پورتلند، سیمان از MGP آرگاپوکس

 .است شده تشکیل پلیمرها،

 
 استفاده قابل سطوح

 شدن اعمال از پس روز 14 مالت،

 سرامیکی و سیمانی بلوکهای

 خارجی مکانهای در چسب، به مجهز سرامیکی و سیمانی بلوکهای

 خارجی و داخلی مکانهای در چسب، عامل با بتن

 سطح یآماده ساز
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 پالستر، گریس، روغن، هرگونه از عاری و خشک کامالا  و تمیز محکم، باید سطح

 رنگ،

 .باشد کند، ایجاد مشکل مالت چسبندگی برای که چیزی هر و نفتی مشتقات

 .باشد شده اصالح کامالا  باید سطح

 .گردند مرطوب خیساندن بدونباشد و میبایست  خشک حد از بیشنباید  سطوح

 .نکنید اعمال خیس سطح روی را محصول هرگز

 

 یکاش یساز آماده

 همچنینو دباش کند ایجاد مشکل چسبندگی برای که چیزی زهرا عاری باید کاشی

 .باشد سانتیگراد درجه 40 زیر آن دمای

 

 مالت یآماده ساز

 .کنید مخلوط ناپذیر نفوذ و تمیز خشک، پالستیکی ظرف یک در را مالت

 .بریزید با ظرف آب را داخل سطل بر روی مالت

 .کنید مخلوط را آن دست یا دستگاه بوسیله

 .شود ایجاد توده بدون یکنواخت مخلوط یک تا بزنید هم آنقدر

 

 مالت مصرف قهیطر

 :گردد اقدام زیر شرح به NBR 13753 اساس بر باید مصرف طریقه تکنیک

 (square teeth) مربعی دندان- مربع سانتیمتر <400 مساحت-الیه تک -  5.7.5

 میلیمتر  6 × 6 × 6 

 square)  مربعی دندان  -مربع سانتیمتر >400 مساحت 900> - الیه تک 5.7.6 - 

teeth) 

 میلیمتر  8 × 8 × 8

  (square teeth)  مربعی دندان - مربع سانتیمتر >900 مساحت-  دوالیه  5.7.7.1 -

 میلیمتر  8 × 8 × 8

 (radius teeth)  شعاعی دندان  -عمرب سانتیمتر >900 مساحت  -الیه تک - 5.7.7.2
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 میلیمتر 10 

 

 :توجه

 .شود می اعمال دیوار یا سطح به فقط مالت  -الیه تک

 .شود می اعمال کاشی پشت یا دیوار یا سطح به فقط مالت  -الیه دو

  

 دستورالعمل ایمنی

 .نگهدارید دور حیوانات و کودکان دسترس از را مالت

 .دهید قرار شده محافظت و خشک مکانی در را مالت

 .کنید استفاده دستکش و عینک از

 


