MasterCast® 140
ماستركاست 140
إضافة للمونة األسمنتية لمعالجة األسطح الخرسانية وتركيب السيراميك
خطوات التطبيق

الوصف
هو مستحلب عالي الكفاءة من مادة ستيرين بوتادين مطاط
يحسن من خواص المونة األسمنتية والخرسانة ويزيد مقاومتها
للماء ويساعد علي إطالة عمر الخرسانة ومقاومتها للبري.

تحضير السطح:
ً
البد أن يكون السط نظيفا خالي من الشحوم والزيوت
واألتربة أو أي مواد معالكة.

االستخدامات األساسية

استخدام المادة:
ً
األسط المسامية يكب أن ترش كيدا بالماء .ي حالة
استخدام المادة م مونة الطرطشة تـكون النسبــة
( 1: )2-1.5أسمنتس ماستر كاست  140وتخلط كيداً
للحصول علي القوام المناسب و يتم دهان الخليط
باستخدام رشة.

ماستر كاست  140مادة مرنة متعددة االستخدامات مع المونع
األسعععمنتية ويمكعععن اسعععتخدامها عععي معالكعععة األسعععط ويمكعععن
اسععتخدامها ععي معالكععة األسععط الخرسععانيةس ربععط الخرسععانة
القديمععة بالكديععدة س تركيعععب السععيراميت واألراععيات المقاومعععة
للغبار.

المميزات








قوة ترابط عالي
تحسين التشغيل
مسرع للشت
تقليل نسب المادة لألسمنت ي المون
مقاومة االحتكات
غير سام
مقاوم عالي للكيماويات والزيوت

التعبئة
كراكن  5و  25لتر و براميل  210لتر

الخواص الفنية
إكهاد االناغاط:
مقاومة الشد:
مقاومة االنحناء:
مقاومة التكمد:
الربط:
معامل التمدد الحراري:
مقاومة الكيماويات:
االنكماش أثناء التصلد:
مقاومة اغط الماء
(30م):

ملحوظة:
يكب أال تزيد سمت طبقة الطرطشة عن  2مم.
إذا كان السمت المطلوب أكبر من  2مم إن يكب إاا ة
طبقة ثانية بزاوية متعامدة على الطبقة األولي.
الخلط:
يتم إاا ة النسب المطلوبة من الرمل واألسمنت ي وعاء
الخلط ثم يخلط لمدة دقيقة وتااف النسب المطلوبة من
ماستر كاست  140ثم يخلط لمدة دقيقتين.
يااف الماء ببطء حتي نحصل على القوام المطلوب.
ملحوظة :يكب عدم زيادة وقت الخلط عن الوقت المحدد
نتكنب دخول الهواء ي المونة.

إرشادات االستعمال
 35نيوتن  /مم2
 5.8نيوتن  /مم2
 11نيوتن  /مم2
ممتازة
ممتاز م الخرسانة والحديد
والزكاج والطوب
6 °20م °20 -م 10 × 12.8 :6°20+م °60 -م 10 × 12.9 :
يقاوم األحماض والقلويات
والكبريتات والكلوريدات المخففة
% 0.01
ال يوكد نفاذية للماء(لعينة سمت 15
مم)

البياض علي أسطح رأسية :البد من عمل طبقة البياض
قبل كفاف طبقة الطرطشة سيتم عمل البياض على طبقات
بحيث ال يزيد سمت الطبقة عن  6مم ي وقت يتراوح
بين  30-15دقيقة بين الطبقات يتم تسوية السط
باستخدام عرياة خشبية أو بروة معدنية.

البياض على األسطح األفقية
يمكن عمل طبقة بياض على األسط األ قية لسمت يصل
إلي  60مم كحد أقصي و 6مم كحد ادني.س
م ترت وقت مناسب بين طبقات البياض واألرايات
لحدوُ ث المعالكة الكا ية.
ملحوظة :ال يكوز عمل طبقة البياض بعد كفاف
الطرطشة.

MasterCast® 140
ماستر كاست 140
معدالت االستخدام




تعليمات األمان

االستخدامات العاديـة  5 :لتر 50 /ككم أسمنت
االستخدامات الخاصة  10 :لتر 50 /ككم أسمنت

التوافق
ماستركاست  140مصمم خصي ً
صا لالستعمال م األسمنت
البورتالندي وكذلت م األسمنت المقاوم للكبريتات.
ال ينبغي استعمال الكير (أكثر من  %10من وزن األسمنت)
والعوامل المساعدة على دخول الهواء والمونة األسمنتية م
ماستركاست 140

تأثير زيادة الجرعة
زيادة الكرعة تتسبب ي الخواص البوليمرية وبالتالي تقلل
إكهاد االناغاط

التركيب
التركيب:

pH:
الكثا ة النوعية:
متوسط حكم الحبيبات:

سائل أبيض من ستيرين بوتادين مطاط
مخصوص لالستعمال م األسمنت
البورتالندي
10.5
1.01
 0.17ميكرون

التخزين
يتم التخزين تحت غطاء بعيدا عن أشعة الشمس م الحماية من
دركات الحرارة القصوى.
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الصحة و السالمة :كما هو الحال مع جميع المنتجات
الكيماوية  ،ينبغي توخي الحذر ،أثناء االستخدام
والتخزين ،إذا حدث تالمس بالجلد او العين فيجب
الشطف بالماء الكثير لمدة ال تقل عن  15دقيقة وطلب
استشارة الطبيب في حالة استمرار االعراض .
البيئة  :ال تتخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة
وانما التخلص منها يكون طبقا ً للقوانين المحلية.

بيان الجودة
كمي المنتكات المصنعة من قبل  BASFمصرس أو
المستوردة من شركات  BASFالتابعة لها ي كمي أنحاء
العالمس يتم تصنيعها إلكراءات معتمدة لتتوا ق م أنظمة
الكودة والبيئة والصحة وإدارة السالمة وصفها ي ISO
2008 :9001س OHSAS 2004 :14001 ISO
 : & 18001معايير .2007

® = Registered trademark of the BASF-Group in many countries.

