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چسب بتون قوام
**************
ائ ّحصً٘ تش پاي ٚسصئ ٛاي اٍّ٘سيٕ٘ي ٗ ّ٘اد سٗآ مٖٖذ ٙساخت ٚضذ ٙاست  .تق٘يت مٖٖذّ ٙالت تشاي ٕصة
سشاّيل ٗ تعْيشات تتٕ٘ي ّي تاضذ  .ائ ّحصً٘ ٕصة ماضي سا آسآ ْٕ٘د ٕ ٗ ٙياص ت ٚتشداضتٔ ٗ تخشية
صيشكاس قذيْي ْٕي تاضذ  .قاتٌ استفاد ٙتش سٗي ىچ ،سٖوّ٘،صائيل،سيْآ ٗ ماضي قذيْي.
تتٕ٘ ٚتٜي ٚضذ ٙاص چسة تت٘ٓ ق٘اُ تشاي تشك ىيشي  ،سيْآ تشي ٗ ّجسْ ٚساصي ّٖاسة ت٘د ٗ ٙداساي
قاتَيت پزيشش إ٘اع سٕيٜا ّي تاضذ.
ّطخصات فٖي:
پاي :ٚسصئ اٍّ٘سيٕ٘ي
ظاٛش :ضيشي سٕو  ،تعذ اص خطل ضذٓ فيَِ ضفاف تطنيٌ ّي دٛذ
دسصذ جاّذ :حذاقٌ 39
ٗيسن٘صيت:ٚ

50 -200پ٘اص ( تا ٗيسنّ٘تش تشٗك فيَذ دس دّاي  25دسج ٚسإتي ىشاد)

دإسيت 1/09 :ٚىشُ تش سإتي ّتش ّنعة
ٕ٘ع تست ٚتٖذي :
ظشٗف پالستيني ٍيتشي (  760ىشُ)  ،سطٌ ( 20 ،8 ، 3ميَ٘ ىشُ)
** ّقاديش ٗصٕي تشحسة ٗصٓ ٕاخاٍص ّي تاضذ.
ّذت ٗ ٕحٕ٘ ٙيٜذاسي:
تّ ٚذت ّ12ا ، ٙدس إثاس سشپ٘ضيذ ،ٙتاالي صفشدسج ٚسإتي ىشاد ٕيٜذاسي ض٘د.
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طشيقّ ٚصشف -1 :سطح ت ٚمْل چنص ،آصّايص ٗ مَي ٚپ٘مي ٛا  ،سٗغٔ ،ىشيس ،ىشد ٗ غثاس اص سٗي سطح صدٗد ٙض٘د.
 -2الصُ است دس ٖٛياُ ماس تا تت٘ٓ مّ ٖٜٚقذاسي اص چسة تت٘ٓ سا تعٖ٘آ پشايْش سٗي سطح
تعْيشاتي تا قَِ ّ٘ يا جاسٗ اجشا مشد تا تاعث استحناُ تيطتشي دسّحٌ اتصاً ىشدد.
 -3تا چٖذ سٗص سطح تاص ٙاجشا ضذ ٙسا ّشط٘ب ٗ دٗس اص تاتص خ٘سضيذ ٕيا ٙداسيذ .
 - 4دس دّاي  + 7اٍي  27دسج ٚسإتي ىشاد ت ٚماس تشد ٙض٘د.

ّقذاس ّصشف :
جٜت تٜي ٚپشايْشتٕ ٚسثت( يل پيْإ ٚچسة تت٘ٓ ق٘اُ  +يل پيْإ ٚآب  +دٗ پيْإ ٚسيْآ)
ماّال" ّخَ٘ط  ،قثٌ اص إذٗد مطي سٗي سطح اجشا ض٘د.
ائ ّحصً٘ سا ّي ت٘آ ت ٚص٘ست حجْي يل ت ٚدٗ اٍي يل ت ٚس ٚتا آب ّخَ٘ط ْٕ٘د ٗ تٚ
جاي آب دس تٜيّ ٚالت ٛا اص ّحصً٘ تذست آّذ ٙاستفادْٕ٘ ٙد.

ّضاياي چسة تت٘ٓ :
چسة تت٘ٓ اص جَْ ٚافضٗدٕيٜاي ّْٜي است م ٚقذست ٗ ت٘إائي صيادي ت ٚتت٘ٓ ّي دٛذاص جَْ ٚتاعث افضايص ّقاّٗت فطاسي ،
خْطي  ،دٗاُ تت٘ٓ  ٗ ،ماٛص ّيضآ ٕف٘ر پزيشي آٓ ّي ىشدد.

اص ّضاياي چسة تت٘ٓ ّي ت٘آ :
 افضايص چسثٖذهي ّالت ٗيا تت٘ٓ ٗ جَ٘ىيشي اص تشك خ٘سدٓ ٗطثَ ٚضذٓ قطعاتٗ چسثٖذىي تسياس عاٍي ت ٚسطح صيش ماس.
 ت٘صيع ينٖ٘اخت تٖص  ،خاصيت استجاع مافي ٗ ّٖتقٌ مٖٖذ ٙاستعاش ٗ ضشت.ٚ افضايص ٕيٜذاسي آب دس تت٘ٓ ٗ ّالت  ،م ٚخ٘د ٕقطي عْذ ٙدس اصدياد استحناُ ّٗقاّٗت تيطتش سا خ٘اٛذ داضت.
 اّنآ مِ مشدٓ ٕسثت آب ت ٚسيْآ  ،دس ٕتيج ٚافضايص استحناُ اٍٗي ٚدسّالت ٗ يا تت٘ٓ. پش مشدٓ ّقذا س ماٛص حجِ تت٘ٓ ٗ ّالت ّقاُٗ دس تشاتش تغييشات حشاستي دٗس ٙاي ٗ ْٛچٖئ ّقاُٗ دس ّقاتٌ سشّا ٗ يخثٖذآ. تعَت ايجاد فطشدىي تيطتش دس ّالت ٗ تت٘ٓ ّ٘سد استفاد ٙقاتَيت ٕف٘ر آب ٗ سٗغٔ ٗ يا ٛش ٕ٘عّحًَ٘ خاسجي دييش سا ت ٚداخٌ آٓ ماٛص ّي دٛذ.
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