التکس ( )CATLEXکاتیونی مورد استفاده برای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ

شرح محصول ۺ هحصَل التکغ ( )CATLEXاص هَاد طجیعی اػت کِ اص لحبظ ؿیویبیی تغییش
ؿکل یبفتِ ٍ تثجیت ؿذُ اػت.
اصالح هحصَالت قیشی ًیبص ثِ اضبفِ کشدى عٌصشی داسد کِ خَاف
سئَلَطیکی سا ثِ ٍیظُ کـؾ ،هقبٍهت دس ثشاثش تغییش ؿکل ٍ غیشُ سا
تغییش هی دّذ "CATLEX" .التکغ کبتیًَی اص هَاد طجیعی اػت
کِ خَاف چؼجٌذگی عبلی ٍ ػبصگبسی ثب قیش ٍ اهَلؼیفبیش ّب سا داسد.
ایي التکغ خَاف ثْتشی سا ثشای قیش ّبی پلیوشی هحیب هی کٌذ ٍ
ایي ثِ دلیل خَاف کـؼبًی ٍ عولکشد هٌحصش ثِ فشد آى کِ ثشای
آػفبلت هیکشٍػشفیؼیٌگ ثؼیبس هٌبػت هی ثبؿذ.

خواص فیسیکی:
" "CALTEXیک ػَػپبًؼیَى خَة اص رسات ثب ثبس الکتشیکی هثجت اػت pH.ایي هحصَل کوی
اػیذی اػت .فشآیٌذ ثذػت آهذُ اص " "CALTEXخَاف فیضیکی یکؼبًی ّوبًٌذ التکغ طجیعی سا
ًـبى هیذّذ گشچِ تفبٍت اًذکی دس غبّش داسًذ .ایي هبدُ هی تَاًذ ثِ ساحتی ثب توبم اًَاع قیشّبی
اهَلؼیًَی کبتیًَی تشکیت ؿَد ٍ االػتیک سیکبٍسی ایي ًَع التکغ ثؼیبس ثبال ٍ اص اًعطبف پزیشی
خَثی ثشخَسداس هی ثبؿذ ٍ ٌّگبم اػتفبدُ دس هخلَط هیکشٍػشفیؼیٌگ تبسّبی ؿجکِ ای ایي التکغ
ثِ ساحتی قبثل هـبّذُ اػت.

اص آًجب کِ " "CATLEXثِ صَست ؿیویبیی ثب هَاد فعبل ػطحی آلی ٍ تثجیت کٌٌذُ ّبی  PHاصالح
ؿذُ ،ایي هحصَل ثشای اػتفبدُ دس هحصَالت ثْذاؿت ؿخصی ٍ هحصَالت صٌعتی حؼبع ثِ pH
اػیذی تَصیِ ًوی ؿَد .ثْتشیي کبسثشد پیـٌْبدی دس اًَاع آػفبلتْبی ػشد اهَلؼیًَی – آػفبلتْبی
حفبغتی هیکشٍػشفیؼیٌگ  ،اػالسی ػیل  ،قیشّبی پلیوشی جْت اجشای آػفبلت ػطحی چیپ ػیل
ٍ فَگؼیل کبسثشد داسد .ایي هحصَل داسای قذست چؼجٌذگی ،اًعطبف پزیشی دس دهبی کن ،جلَگیشی
اص اکؼیذاػیَى  ،UVهقبٍهت دس ثشاثش تشک خَسدگی ،جلَگیشی اص ؿیبسؿذگی ،هقبٍهت دس ثشاثش آػیت
ّبی سطَثتی ٍ حفع ثبفت ػطح اػت.
عملکرد :التکغ هبیع کلَییذی ؿیشی اػت کِ اص گیبُ
کبئَچَ یب التکغ )(Hevea brasiliensis plants
ثذػت آهذُ اػت .الػتیک طجیعی اص جوع آٍسی التکغ
خبم دس غشٍف ػفبلی لعبة اص گیبُ اػتخشاج هیـَد.
اصالتکغ جوع آٍسی ؿذُ الػتیک ّبی لختِ ؿذُ سا
حزف کشدُ ٍ ًبخبلصی ّب سا فیلتش هی کٌٌذ ٍ آهًَیبک
ثشای جلَگیشی اص اًعقبد ؿذى اضبفِ کشدُ ٍ پشٍتئیي سا
حذف هیکٌٌذ ٍاص طشیق ػبًتشیفیَط التکغ سا هتشاکن هی کٌٌذ .ثشای اطویٌبى اص کیفیت پبیذاس،
التکغ اص یک هکبى جغشافیبیی ثبثت اًتخبة هیـَد.
خواص شیمیایی:
ًبم ؿیویبییۺ التکغ ایضٍپشى کبتیًَی

ٍصى هخصَف ۺ 0/۹۸ – 1/02

پبیذاسی هکبًیکی ۺ ۵۷۴ SecMin

هقذاس لختگی ۺ حذاکثش  0/0۴دسصذ

قذست اػیذی  pHۺ ۵-۶

ًقطِ اؿتعبل ۺ غیش قبثل اؿتعبل

هَاد چشة فعبل ۺ حذاکثش  0/1۴دسصذ

ثخؾ فعبل ۺ ٪100

عوش هفیذ ۺ  1ػبل پغ اص تَلیذ

شرایط نگهداری :دس هکبى خـک ٍ خٌک ثِ دٍس اص گشهب ًگْذاسی ؿَد ٍ اص هٌجوذ ؿذى جلَگیشی
ؿَد
رنگ  :هبیع صسد سٍؿي ػفیذ ؿیشی
بو  :خبف
سازگاری :ػبصگبس ثب قیش ّبی اهَلؼیًَی کبتیًَی
روش مصرف:
ّوبًطَس کِ " "CATLEXثِ ساحتی دس ثؼیبسی اص قیشّبی اهَلؼیًَی کبتیًَی تشکیت هی ؿَد ،هی
تَاى آى سا ثِ ساحتی ثب قیش اهَلؼیَى ٍ یب قجل اص تَلیذ اهَلؼیَى دس فبص آثی پلٌت اهَلؼیَى هخلَط
کشد.
روش های استفاده از التکس در قیر امولسیون:
 .1دس فبص آثی پلٌت اهَلؼیَى پغ اص ایٌکِ اهَلؼیفبیش  ،اػیذ اضبفِ گشدیذ ثِ ًؼجت هَسد ًیبص
التکغ ثِ فبص آثی اضبفِ هی گشدد .ایي سٍؽ ثبعث اختالط هَثش ٍ ثْتش التکغ ثب قیش اهَلؼیَى
هی ؿَد صیشا هحلَل صبثَى ثب  CATLEXاصالح ؿذُ اص طشیق آػیبة کلَئیذی ثشای high
 shearآهبدُ هیـَد .ایي سٍؽ ثشای صهبًی تَصیِ هیـَد کِ ثالفبصلِ ثعذ اص تَلیذ قیش
اهَلؼیَى قیش هصشف ؿَد .چَى اگش قیش اهَلؼیَى حبٍی التکغ هذت صهبى صیبدی دس هخبصى
ًگْذاسی ؿَد ثبعث عذم پبیذاسی قیش ٍ لختِ ؿذى التکغ دس قیش خَاّذ ؿذ.
 .2پغ اص تَلیذ قیش اهَلؼیَى ٍ حول آى ثِ ٍػیلِ تبًکش ثِ هحل پشٍطُ التکغ ثب دسصذ هَسد ًیبص
هحبػجِ ٍ پغ اص تَصیي دس هخضى قیش دػتگبُ هیکشٍػشفیؼیٌگ ثِ قیش اهَلؼیَى اضبفِ ٍ ثِ
هذت  ۴دقیقِ ثصَست کبهل ػشکَلِ (هیکغ) هیگشددٍ .قتی عولیبت اختالط قیش ٍ التکغ ثِ
خَثی اًجبم ؿذ پخؾ آػفبلت حفبغتی هیکشٍػشفیؼیٌگ ثال هبًع هی ثبؿذ.
بسته بندی :ایي هحصَل دس ثـکِ ّبی  200کیلَگشهی هیجبؿذ.

