
تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
افزودنی های بتن و محصوالت پایه سیمانی

L28-U مالت خودتراز

مالت خودتراز L28-U محصولی تک جزئی بر پایه سیمان، 

اصالح شده با پلیمر و افزودنی هاست که به دلیل پخش 

شدگی و تراز شدن سریع و بدون نیاز به ماله کشی، مناسب 

برای کفسازی با حداقل اختالف سطح در کمترین زمان برای 

محیط های با تردد سبک و انسانی تولید شده است.

مالت خودتراز L28-U دارای ویژگی روانی باالیی ست و برای 

اصالح کف موجود بین ۳ تا ۱۵ میلیمتر، بدون ترک خوردگی 

و جمع شدگی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مزایای  از  خاص  آالت  ماشین  به  نیاز  عدم  و  آسان  اجرای 

خودتراز  ویژه  خواص  بدلیل  رود.  می  بشمار  محصول  این 

شوندگی در این مالت، این امکان را فراهم می آورد که بدون 

صرف وقت و نیروی انسانی زیاد، بتوان به یک سطح صاف، 

صیقل، محکم و قابل قبول برای کوتینگ نهایی دست پیدا 

کرد.

ویژگی

کاربری آسان به دلیل روانی باال و انسجام داشتن مالت 	

قابلیت پمپ با ماشین مخصوص و یا اجرای دستی 	

چسبندگی مناسب به بستر 	

سخت شدن و خشک شدن سریع 	

جمع شدگی کم 	

مقاومت سایشی خوب 	

مزایا

استفاده در سیستم های گرمایش از کف 	

زیرسازی کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان 	

آماده سازی بستر برای انجام کاشی و یا تایل پی وی سی 	

زیرسازی مناسب برای پارکت و لمینت با کمترین اختالف 	

اجرای بستر تراز و بدون شیب 	

کاربرد
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بستر مناسب مانند بتن سالم و دارای مقاومت فشاری  	

کافی حداقل 2۵ نیوتن بر میلیمترمربع باشد.

بستر ضعیف باید تخریب شود و عیوب سطحی مانند  	

سوراخ ها و حفره ها باید کامال نمایان شود.

هرگونه  	 از  عاری  و  خشک  تمیز،  زبر،  سالم،  باید  بستر 

پوششی  های  الیه  روغن، گریس،  مانند کثیفی،  آلودگی 

و غیره باشد.

بستر باید دارای استحکام، بار کافی باشد 	

ترمیم و پر کردن سوراخ ها و حفره ها  	

کیفیت بستر

ظاهر: پودر طوسی 	

چگالی ظاهری پودر : ۱.7 ± 0.0۳ 	

مقاومت فشاری: 2۵ نیوتن بر میلیمتر مربع 	

جمع شدگی بعد از 28 روز: 2.۱ میلیمتر  	

مقاومت خمشی: ۵ نیوتن بر میلیمتر مربع 	

گیرش اولیه: 60 - ۹0 دقیقه بعد از اجرا بر روی سطح 	

بارگذاری سبک: بعد از ۱2 ساعت 	

بارگذاری جهت انجام پارکت و کاشی: 24 ساعت 	

بارگذاری جهت اپوکسی و پلی یورتان: 48 ساعت  	

بازدهی تقریبی: 2 کیلوگرم در هر مترمربع به ازای هر میل 	

دمای محیط زمان کار: +۵ تا +۳۵ درجه سانتی گراد 	

مقدار ترکیب با آب: حدود 22 تا 24 درصد وزن لک 	

ضخامت مناسب اجرا: ۳ تا ۱۵ میلیمتر 	

مشخصات فنی

ضخامت الیه : 

 کمتر از ۳ میلیمتر حدود 24 ساعت 	

 کمتر از ۵ میلیمتر حدود 48 ساعت 	

 کمتر از ۱0 میلیمتر حدود 72 ساعت 	

هوایی  و  آب  تغییرات  تابع  و  هستند  تقریبی  مقادیر  همه 

هستند. هنگام اجرای مالت خود تراز L28 همیشه اطمینان 

حاصل کنید که بستر آب موجود در مالت را جذب نکند تا از 

با توجه  انتظار  زمان  کیفیت مالت کاسته نشود و همچنین 

ضخامت و رطوبت محیط متفاوت است.

زمان انتظار برای اجرای پوشش بعدی

در دما میانگین 2۳ درجه و رطوبت تا ۵0 درصد

 ترافیک سبک و انسانی، 24 ساعت 	

 ترافیک سنگین، 7 روز 	

توجه: زمان های درج شده تقریبی است و تحت تأثیر تغییر 

بستر و شرایط محیطی به ویژه دما و رطوبت نسبی خواهد 

بود.

زمان بارگذاری ترافیکی

پاکت کرافت کاغذی 4 الیه 2۵ کیلوگرمی

در جای خشک و دور از نور مستقیم خورشید و در دمای بین 

۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

بسته بندی و نگهداری
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بعد از اجرای پرایمر 28 بر روی بستر و آماده سازی سطح  	

مورد نظر ابتدا، یک پیمانه آب تمیز را در ظرف مناسب 

ریخته و سپس ۵ پیمانه پودر، را با همزن برقی با سرعت 

ترکیب  ( حدود ۳ دقیقه،  تا 400 دور در دقیقه   ۳00 (

نموده تا خمیری یکنواخت بدست آيد. 

و دوباره عملیات  	 آید  تا مخلوط قوام  نمایید  کمی صبر 

ترکیب را ادامه دهید.

مخصوص،  	 توسط شمشه  مخلوط،  شدن  آماده  از  بعد 

مالت را بصورت یکنواخت بر روی بستر پخش نمایید. 

پیشنهاد می گردد برای از بین بردن حباب های محبوس  	

شده از غلطک هواگیری استفاده نمایید . 

نکته: بستر موجود را با پرایمر آغشته نمایید تا از جذب  	

آب مالت، توسط بستر جلوگیری شود.

آب  	 سیمانی،  محصوالت  سایر  یا  سیمان  با  را  محصول 

اضافی یا مواد دیگر را ترکیب ننمایید. 

زرد  	 با آب، هیچگونه شیرآبه  از ترکیب  : بعد  نکته مهم 

رنگ، رده های کرم رنگ و هیچگونه تغییر رنگی بر روی 

مالت تازه نبایست دیده شود و دلیل تغییر رنگ مالت، 

آب اضافی در مالت ساخته شده است و با اضافه کردن 

پودر به مالت تازه و ترکیب دوباره مالت تغییر رنگ از بین 

خواهد رفت.

نحوه آماده سازی
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