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L3 -1سخت کننده
L i t h i u m - b a s e d  i m p r e g n a t i n g  l i q u i d

مایع سخت کننده سطح بتن پایه لیتیومی L3 - 1 به صورت بی

 رنگ، شفاف و کامًال معدنی است.

 این محصول بر پایه لیتیوم سیلیکات بوده و بانفوذ باالی خود

واکنش انجام  ضمن  بتنی  و  سیمانی  سطوح  بافت  عمق   به 

 بانمک های کلسیم موجود در بافت آنها، باعث انسداد خلل و

 فرج و لوله های مویینه شده و نفوذ آب یا بخار و روغن به داخل

 سطوح سیمانی و بتنی جلوگیری می کند. همچنین مایع سخت

 کننده سطح بتن با جذب کلسیم و ترکیبات آهکی موجود در

مصالح، عمًال سطح را ضد شوره می کند.

 متراکم کردن سطح و بافت بتن و کاهش نفوذپذیری سطوح بتنی

برطرف کردن گرد و غبار ناشی از سایش سطوح بتنی

 سیلر جذبی مناسب جهت انواع کفپوش های بتنی

 کاهش دهنده نفوذپذیری آب و روغن داخل انواع سطوح بتنی

براق کردن و ضد غبار کردن کف های بتنی قدیمی

کاربرد

کامال جذبی و دارای قدرت نفوذ باال در بتن

عدم ایجاد الیه و عدم پوسته شدن

عدم ایجاد پوشش و تغییر رنگ سطح

دوام و پایداری دائمی

پایه لیتیومی بودن و جذب آهک آزاد و قدرت مهار شوره

 بهبود مقاومت سایشی سطوح بتنی

آب پایه بودن و به همراه نداشتن حالل های نفتی

غیرقابل اشتعال

افزاینده تراکم بافت بتن

ویژگی

ظاهر : مایع شفاف

  چگالی ظاهری : 0.05±1

حالت اسیدی/قلیایی : 11-12 

درصد جامد : 11

مشخصات

مرحله اول:  ترمیم، آماده سازی و تمیز کردن سطح

 مرحله دوم:  اسپری کردن مایع سخت کننده L3 - 1 بر روی

 سطح به طوری که سطح به خوبی خیس شده و در عین

 حال مایع روی سطح جاری نشود. ( در صورت نیاز می توان

 دو بار به صورت متوالی روی سطح اسپری کرد و با پد میکرو

فایبری نسبت به پهن کردن مواد اقدام نمود.)

نحوه آماده سازی

 مایع سخت کننده سطح بتن پایه لیتیومی، در ظرف اصلی

 و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و کم نور و در دمای

تماس در صورت  گردد.  نگهداری  درجه سانتی گراد   10-30 

 این محصول با پوست باید سریعاً با آب شسته شود. و در

 صورت بلع به پزشک مراجعه شود. این محصول فاقد مواد

 فرار خطرناک و همچنین غیرقابل اشتعال است. به علت

 واکنش با فلزات در ظروف از جنس آلومینیوم، مس، برنج،

روی و یا ظروف گالوانیزه و حتی آهنی ذخیره نگردد.

روش نگهداری

گالن پالستیکی ۱، ۴ و ۲۰ لیتری

بسته بندی

www.manamalat.com
info@manamalat.com
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