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ساخت و اجرا دستور العمل 

 IRC-ARB  مالت ضد اسید

به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مالت ضد اسید 

ساخت شرکت سیمان های نسوز ایران، به کار گیری هر 

 چه دقیق تر موارد زیر توصیه می شود:

این مالت در دو بخش جداگانه یکی به صورت پودر  -1

و یکی به صورت مایع در بشکه  خشک در کیسه

عرضه شده است. مواد اولیه پودر خشک قبال در در 

محل تولید کامال مخلوط شده اند. مایع ممکن است 

در ظرف خود مقداری ته نشین شده باشد. قبل از 

 مصرف الزم است کامال به هم زده شود.

از دو قسمت وزنی  بهتر است برای ساختن مالت -2

 وزنی مایع استفاده شود.پودر خشک و یک قسمت 

حتی بهتر است برای مخلوط کردن پودر و مایع  -3

 استفاده شود.کوچک االمکان از مخلوط کن های 

در مخلوط کن ابتدا مایع ریخته شود و سپس پودر  -4

 به تدریج اضافه شود.

الزم است پس از مخلوط کردن، مالت بالفاصله مورد  -5

مدت قابل استفاده بودن این گیرد. استفاده قرار 

مالت حد اکثر یک ساعت است. از این رو بهتر است 

هر بار به اندازه مصرف کوتاه مدت مالت ساخته 

شود. اگرچه گیرش اولیه مالت در یک ساعت حاصل 

ساعت به  4۸می شود، استحکام کامل آن پس از 

 دست می آید.

فاده اضافه کردن مایع به مالت سفت شده برای است -6

 مجدد توصیه نمی شود.

پس از تعطیل شدن کار الزم است درب ظرف مایع  -7

کامال بسته شود. کیسه های باز شده پودر هم بسته 

 شود و دور از محیط مرطوب نگه داشته شود.

شروع بهره برداری، بهتر است حداقل پنج روز تا یک  -۸

 هفته پس از اجرا صورت گیرد.

کنند باید مجهز به  کارگرانی که با این مالت کار می -9

 وسایل ایمنی تنفسی و دستها و صورت باشند.

 اسید الیه کاری و پوشش کف که با مالت ضد -10

ساخته می شود )حتی بدون اسید شویی( پس از دو 

هفته ضد آب می شود. اگر خاصیت ضد آب شدن 

 زودتر الزم باشد باید اسید شویی انجام شود.

برای اسید شویی مخلوط مناسب اسید سولفوریک  -11

 20مخلوط شود: الکلی است که به شرح زیر تهیه می

 قسمت وزنی اسید سولفوریک 20قسمت وزنی آب، 

 .قسمت وزنی ایزو پروپیل الکل 60، و 96٪

برای تهیه مخلوط از یک ظرف پالستیکی استفاده  -12

سپس الکل، و پس از آن اسید اضافه شود. ابتدا آب،

شود. هنگام تهیه نکات ایمنی رعایت شود و از 

 پوشش ایمنی استفاده گردد.

اسید شویی حداقل پنج روز پس از نصب مالت ضد  -13

 اسید بایستی انجام شود.

سوز و اولین و تنها تولید کننده سیمان ن
 محصوالت کلسیم آلومینی در ایران


