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 بتونه فایبر سمنت
 
 

سبک اتوکالو و غیر اتوکالو  هایانواع بلوک ، نیمانی ، گچی ، بتسی: مناسب بتونه کردن سطوح  فایبر سمنت بتونه

جهت درزگیری دیواره های سمنت برد ، فایبر سمنت و دیواره  و همچنین...( و سیپورکس  – AAC -هبلکس )

 .می باشد در داخل و خارج ساختمانوال  صفحه های درای های کناف و دیوار برشی

 
 

 :خواص محصول

 . بصورت خشک بسته بندی میگردد فایبر سمنت بتونه .1

 . باشد می دارا راطی یک مرحله  میلیمتر 5/1 ضخامت تا یکپارچه بصورت کار قابلیت مرغوب پلیمری چسب از استفاده علت به .2

 .آب دارد  مخلوط شدن با ها نیاز بهشدن تنآماده برای  فایبر سمنت بتونه .3

می  بخش استحکام مواد و ، سیمان( فیلر) معدنی پودر پایه بر شده ساختهبه صورت پودری شکل و  فایبر سمنت بتونه .4

 . باشد می استفاده قابل سطح و درزگیر بتونه عنوان به مخصوص پلیمری چسب همراه به کهباشد 

 : نوع دانه بندی تولید میگردد یکدر  فایبر سمنت بتونه .5

  و درزگیری  جهت بتونه کاری نهایی صاف و یکپارچهمیلیمتر  5/1برای اجرا تا ( 222مش )دانه بندی ریز 
 

 . پس از بتونه کاری سطح بتونه کامال صاف و یک دست می شود .6

 . ماده سازیآسرعت در  .7

 . بدون بو و ایجاد حساسیت .8

 (افزودن پیگمنت) با الیه رنگ نهایی قابلیت همرنگی .9

 . و خاکستریبتونه سفید بیس فام  .12

 . جهت آماده شدن و حاللهای دیگر عدم نیاز به رنگ ، روغن بتونه و تینر .11

 . بعد از اجرا تا یک ساعت  سطحی خشک شدن .12

 .بعد از اجرا ده روز  و سخت شدن بتونه ، گیرایش نهایی .13

 . ساختمانیپاششی و کنیتکس نماهای  و پالستیک ،روغنی ، اکرلیک  اپوکسی ، سازگار با رنگ های .14

 . نمیشود جدااز سطح کار  و ، پوسته متورمبه هیچ عنوان پس از بتونه کاری و خشک شدن ، بتونه  .15

 . پوشش دهی دو برابر نسبت به بتونه سنتی .16

 . سرعت اجرای زیاد .17
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 بتونه فایبرسمنتدیتا شیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 : دستور العمل اجرا

 (یک پیمانه آب+  فایبر سمنت بتونهپیمانه  3). د با آب مخلوط شو 1به  3باید به نسبت  فایبر سمنت بتونه .1

 . د گردبه خوبی مخلوط میکسر صنعتی رنگ ،  با دست و یادقیقه  3تا  2 سپس،  اضافهآب  بهرا  فایبر سمنت بتونه .2

 .د استفاده می باشساعت قابل  2الی  1به مدت  با توجه به دمای محیط بعد از ساخت مخلوط بتونه .3
 

 :توضیحات 

 دور از یخبندان و تابش مستقیم و طوالنی نور خورشید: شرایط نگهداری .1

 درجه سانتی گراد و دور از رطوبت 35تا  5در دمای  و

 ر می باشد اما جهتبی خط خنثی ، غیر قابل اشتعال و کامالً  بتونهاین  .2

 .د افزایش ایمنی لطفاً از تماس آن با دست ، چشم و دهان خودداری گرد 

 

 توضیحات شرح ردیف

 پلیمری فایبر سمنت بتونه نوع بتونه 7

 پودری شکل شکل بتونه 2

 (افزودن پیگمنت)رنگی  –خاکستری  –سفید  رنگ بتونه 9

نگهدارنده آب، بهبود دهنده کارایی، و افزودنی خاص جهت بهبود چسبندگی  فایبر سمنت بتونه ترکیبات  4

 .کلیه افزودنیها در آب حل می شوند و خطرناک نمی باشند.و دوام

 آب محلول مجاز جهت آماده شدن بتونه 5

 پیمانه آب 1+  فایبر سمنت بتونه پیمانه 3 و محلول مجاز فایبر سمنت بتونه میزان اخطالط 6

1 
 (مخلوط)زمان ماندگاری 

 .ساعت بستگی به دمای محیط 2الی  1

 .ازدیاد دما باعث کاهش زمان ماندگاری اختالط می گردد: توجه

8 
 میزان مصرف

 1تقریبا  ترکها و سوراخ ها ،در حالت معمولی جهت پرکردن درزها ، 

 می باشد میلیمتری 1الیه  -متر مربع / کیلوگرم 

 MPa 0/5بیشتر از  به بتن( چسبندگی)مقاومت کششی  3

 میلیمتر 5/1 ضخامت کارکرد طی یک مرحله 71

 درجه سانتیگراد 10الی  5 کمترین دمای محیط در زمان اجرا 77

 درجه سانتیگراد 55 دمای محیط در زمان اجرا بیشترین 72

درجه  22در  سطحی زمان خشک شدن 79

 رطوبت%  52سانتیگراد و 

 دقیقه 00الی 50

در  نهایی و استحکام کامل زمان خشک شدن 74

 رطوبت%  52درجه سانتیگراد و  22

 روز 10

 و غیره ماله –کاردک و لیسه  ابزارمناسب جهت اجرا 75

 غبار پاشی با آب نداردجهت استحکام نیاز به  آببا نیاز به غبار پاشی  76

و قبل از شروع استحکام نهایی قابلیت  5از زمان اجرا تا پایان روز  قابلیت سمباده خوردن 71

 سمباده خوردن دارد

 ساعت 54پس از  زمان رنگ آمیزی روی بتونه بعد از اجرا 78

 غیر قابل اشتعال نقطه اشتعال 73

 Kg 20 سایز بسته بندی 21

 ماه در بسته بندی اولیه 0 نگهداریزمان  27


