
با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

ESA.MP2پودر ساختمانی چند منظوره

این محصول بر پایه سیمان می باشد و به گـونه اي طراحی شده است تا ضمن کاربــرد جهت ترمیم سطوح بتنی متخلخل و شن نما، 

جهت چسباندن کاشی، سرامیک، سنگ و موزائیک در کف نیز مورد استفاده قرار گیرد.

موارد استفاده

نصب سنگ، سرامیک و موزائیک در کف ساختمان و سالن هاي

صنعتی

کاشی کاري در کف و در داخل سالن هاي صنعتی و ساختمان ها

ترمیم سطوح بتنی متخلخل و شن نما

زیرسازي کف و دیوارها پیش از نصب مصالح دکوراتیو و

رنگ آمیزي

ماهیچه کشی درزهاي کف و دیوار

تسطیح ناهمواري هاي ناشی از خطا در قالب بندي

ویژگی هــا

چسبندگی عالی به انواع سطوح

مقاوم در برابر نم و رطوبت

مقرون به صرفه در مقایسه با سایر محصوالت مشابه

سهولت اجرا

هم رنگ بتن

مقاوم در برابر سیکل هاي ذوب و یخبندان

قابلیت شکل پذیري باال

مقدار مصرف

مقدار دقیق مصرف این محصول به میزان ناهمواري ها و

میزان تخلخـل سـطح زیر کـار دارد. ولی به طور کلـی این 

میزان 2 تا 4 کیلوگرم در هر متر مربع می باشد.

اطالعات فنی

اطالعـات فنـی

حالت فیزیکی

رنگ

وزن مخصوص   

مقدار کلراید     

پودر

خاکستري

فاقد یون کلر               

قلیایی

1/55   0/1 gr/cm+-
3

(BS 5075)

PH

(25 ºC)
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با وجود صحیح، دقیق و به روز بودن اطالعات و مشخصات مندرج، همواره انـجام آزمون هاي کارگاهی بـراي تایید مناسب بودن محـصول و تعیـین مـیزان مـصـرف جهت حصول

نتیجه مورد نظر الزامی است. شرایط آب و هوایی ممکن است نوساناتی در عملکرد محصول ایجاد نماید. شـرکت ضامن توصیه و راهنمایی هاي نمــایندگان، تـوزیع کننـدگان و

عوامل دیگر نمی باشد. این برگه اطالعات فنی از تاریخ انتشار معتبر بوده و جایگزین تمامی نسخ پیشین می باشد.

روش مصرف

به ازاء هر کیســه ESA.MP2، 5 لیتر آب الزم است تا خمیر 

مناسب جهت ترمیم یا چسب به دست آید.

جهت چســباندن کاشی یا سرامیک: می بایســـت خمیر را به 

وسیله کاردك شـیاردار بر روي سـطح اجرا، سـپس کاشـی یا 

سرامیک را با فشـار دادن بر روي سطح بچسـبانید. همچنین 

جهت بندکشــی سطوح کاشی کاري شده می توان پس از 24 

ساعت اقدام نمود.

جهت ترمیم سطوح بتنی: ابتدا می بایســــت سطح زیر کار را 

 . عاري از هرگونه الیه هاي سســـت، چربی و گرد و غبار نمود

سـپس پس از ســاخت خمیر به روش فوق ســطح زیر کار را 

مرطوب نموده و به وســــــیله ماله یا کاردك میتوان عملیات 

ترمیم را انجام داد.

همچنین الزم اســت ســطوح ترمیم شــده را تا 48 ســـاعت 

مرطوب نگه داشت.

در صورت تماس با پوست قبل از خشک شدن با آب شسته 

شود.

در صورت تماس با چشــم و یا نفوذ به دهان بالفاصله با آب 

فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود.

نکات ایمنی

شرایط نگهداري:

مدت نگهداري:

نوع بسته بندي:

۱۰

C

365Day
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