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 به نام خدا
 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 بره را )رسمی( ایرران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

ز و مؤسسرات کرنظرران مراصراحب ،ارشناسان سرازمانکب از کمر یفن یهاونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیرط تولیو با توجه به شررا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننردگان، کننردگان، مصرر کدیصراحبان حرو و نفرع، شرامل تول ۀت آگاهانره و منصرفانکو تجاری اسرت کره از مشرار یفناور

س ینروشیشرود. پردولتری حاصرل مریو غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افرت یشرود و پرس از دریمربوط ارسرا  مر یهاونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چرا  و ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیآن رشته طرح و در صورت تصومرتبط با  یمل ۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننرد یه میرن شرده تهیریت ضروابط تعیرنیز با رعا صالحذیمند و عالقه یهاه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینوشیپ

ب، یرن ترتیشرود. بردچرا  و منتشرر می ایرران یملر ب، بره عنروان اسرتانداردیو درصرورت تصرو یبررسر ،طرح یملدرکمیته 

اسرتاندارد مربروط  یملر ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  راتمقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شودیل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرککمیسیون بین ،ISO(3( استاندارد یالمللنیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 

در کشرور  CAC(9( کمیسیون کدکس غراایی 5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

ن یشرور، از آخررکخرا   یهایازمنردیو ن یلرکط یایران ضرمن ترروجه بره شررا یمل ین استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

 شود.گیری میبهره یالمللنیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یهاشرفتیپ

کنندگان، حفر  سرالمت ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضر ی، اجررایو اقتصراد یطیمحسرتیت محصروتت و مالحظرات زیرفکینران از یاطم، حصرو  یو عموم یفرد یمنیو ا

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبرار یملاستانداردهای 

و  یصرادرات یاتهراکاسرتاندارد  ی، اجرراشرورکمحصروتت  یبررا یالمللرنیبر یتواند به منظور حف  بازارهرای. سازمان مکند

ها و مؤسسرات فعرا  در نندگان از خدمات سازمانکبه استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبنددرجه

هرا و گاهآزمون، یطیمحسرتیت زیریت و مردیرفکیت یریمرد هایسامانه یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

د ییرها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظرام ت گونه سازماننیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (واسنجی)مراکز واسنجی 

ها نظارت رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ ت یط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامی یابیران ارزیت ایصالح

 یبررا یاربردکرقرات یار فلزات گرانبهرا و انجرام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیب وسایلج یکند. ترو یم

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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  سیدمصطفی ،موسوی

(آب-مهندسی عمرانکارشناسی ارشد )

دانشگاه شهید بهشتی

ویراستار:
 عباسی رزگله، محمدحسین
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان 

 و گفتارشیپ

 3 هد  و دامنۀ کاربرد     3

 3 مراجع الزامی     2

 2 اصطالحات و تعاریف     1

 5 اصو      5

 5 وسایل     9

 5 های آزمونروش     9

 5 هاسازی آزمونهآماده     9-3     

 5 ی فوتدیها و صفحهسازی میلهآماده     9-3-3          

 9 تهیه بتن     9-3-2          

 9 آوری بتنعمل     9-3-1          

 9 آزمون روش اجرای     9-2     

 9 آزمونگزارش      9

 5 نامهکتاب
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 گفتارپیش

 یهاروش -یآزمون حفاظت از خوردگ - یبتن یهاسازه ریحفاظت و تعم یهاسامانهمحصوتت و »استاندارد 

 صد و پنجاه و دومرینهفتهای مربوط تهیه و تدوین شده است، در نویس آن در کمیسیونکه پیش« آزمون

تصویب شد.  38/33/3159مورخ های ساختمانی مهندسی ساختمان و فراوردهاجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد 

و تحقیقرات  اسرتانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسره  1اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

سراختار و شریوۀ  -)استانداردهای ملی ایرران 9ران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ استانداردهای ملی ای

 ۀهای ملی و جهرانی در زمینرتحوتت و پیشرفت باحف  همگامی و هماهنگی  برای شوند.نگارش( تدوین می

نهادی کره د شد و هر پیشرنلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قررار  توجره مربوط مورد هایاین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. خواهد گرفت.

 قرار گرفته به شرح زیر است: و تدوین این استاندارد مورد استفاده که برای تهیهمنبع و م خای 

BS EN 15183: 2006, Products and systems for the protection and repair of concrete structures 

- Test methods - Corrosion protection test 
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 6خوردگی از حفاظت آزمون - بتنی هایسازه تعمیر و حفاظت هایسامانه و محصوالت

 آزمون هایروش –

در صورت مواجهه با چنین مواردی،  .در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است -هشدار

 مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهده کاربر این استاندارد است.

 هدف و دامنۀ کاربرد 6

های سرامانه یرا محصروتت )کرارایی( 2عملکررد تعیرینبرای  ارائه روش آزمون ،هد  از تدوین این استاندارد

-، مریاسرت شده تعریف EN 1504-7 استاندارد در که طورهمان ،های بتنیسازه خوردگی برابر در محافظت

 .باشد

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده اسرت.صورت الزامی به آن در متن این استاندارد بهدر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعردی آن تجدیردنظرهرا و هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 EN 196-1, Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength 

اسرتاندارد  با استفاده از آزمونروش  - تعیین مقاومت -سیمان : 3151، سا  34489-3استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

EN 196-1   تدوین شده است. 2005سا 

2-2 EN 1504-1:2005, Products and systems for the protection and repair of concrete 

structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - 

Part 1: Definitions 
2-3 EN 1504-7:2006, Products and systems for the protection and repair of concrete 

structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - 

Part 7: Reinforcement corrosion protection 
2-4 ENV 1504-9:1997, Products and systems for the protection and repair of concrete 

structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - 

                                                 

3- Corrosion protection test 

2- Performance 
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Part 9: General principles for the use of products and systems 

هرای بتنری. هرای حفاظرت و تعمیرر سرازهسرامانهمحصوتت و : 3151، سا  34118-5استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است. 2008سا   ENV 1504-9استاندارد  با استفاده از تعاریف الزامات کنتر  کیفیت و ارزیابی

2-5 EN 1766, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 

Test methods - Reference concretes for testing 

2-6 EN 10027-1, Designation systems for steels - Part 1: Steel names 

برا  قسمت او : سیسرتم نمرادی -گااری فوتدها شناسهسیستم : 3145، سا  4585-3استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است. 1995سا   EN 10027-1استاندارد  استفاده از

2-7 EN 10080, Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - 

General 

2-8 EN 60068-2-11, Environmental testing - Part 2: Tests - Test Ka: Salt mist (IEC 60068-

2-11:1981) 

 مه نمک Ka آزمون -ها های محیطی قسمت دوم: آزمونآزمون: 3199، سا  3189-33استاندارد ملی ایران شمارۀ  -یادآوری

 تدوین شده است. 1981سا   EN 60068-2-11استاندارد  با استفاده از

2-9 EN ISO 4287, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile 

method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997) 

2-10 EN ISO 6988, Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general 

condensation of moisture (ISO 6988:1985) 

آزمون خروردگی در  -های غیر آلی های فلزی و دیگر پوششپوشش: 3194، سا  5993 ان شمارۀاستاندارد ملی ایر -یادآوری

 تدوین شده است. 1993سا    EN ISO 6988استاندارد  با استفاده از اکسید گوگردمحیط مرطوب اشباع محتوی دی

2-11 EN ISO 12944-4, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by 

protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-

4:1998) 

حفاظت سازه های فوتدی در برابر خوردگی برا  -ها و جالها رنگ: 3142، سا  9955-5 استاندارد ملی ایران شمارۀ -یادآوری

سرا    EN ISO 12944-4اسرتاندارد  برا اسرتفاده از هراو آمراده سرازی آن انواع سطوح -های محاف  استفاده از سیستم رنگ

 تدوین شده است. 1998

2-12 ISO 8486-1, Bonded abrasives - Determination and designation of grain size 

distribution - Part 1: Macrogrits F4 to F220 

گااری پراکنردگی انردازه تعیین و شناسه -مواد ساینده پیوندی : 3145، سا  32499-3 استاندارد ملی ایران شمارۀ -یادآوری

 تدوین شده است. 1996سا    ISO 8486-1استاندارد  با استفاده از F4 تا F220 های درشت: شن 3قسمت  -دانه 

 و تعاریف اصطالحات 9

 .رودمیکار هبENV 1504-9  استاندارد در در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف ارائه شده
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 اصول 4

 لبه یک از 1پوشش. شودمی اعما  2فوتدی ورق و 3فوتدی هایمیله به ،خوردگی از حفاظت سامانه 4-6

ها و ای که در گوشهنوعی خوردگی رشته) 9زیرپوششی خوردگی پتانسیل بررسی برای فوتدی ورق 5طولی

 یک هر و ورق از نیمی. شودمی برداشته (شودآلی ایجاد می هایها و سایر فیلمهای جسم و در زیر پوششلبه

 کارایی. گیرندقرار میمتوالی  9هوازدگی هایچرخه معرض در هاآزمونه. شودمی 9جاسازی بتن در ،هامیله از

 برای فوتد بررسی و خوردگی از محافظت محصو  برداشتن سپس بتن، از فوتد خارج کردن با روش آزمون،

 .شودمی ارزیابی ،آن روی بر خوردگی یافتن شواهد

 وسایل 5

 ؛ (98±38) %5رطوبت نسبی و C° (2± 23) دمای :4آزمایشگاهی استاندارد شرایط  5-6

ی کن تغاری دارای پرهمخلوط ، یاEN 196-1استاندارد  با مطابو ،38)خالطه( بتن کنمخلوط 5-2

 ؛33چرخان

 ؛EN 196-1استاندارد  با مطابو تراکم ابزار 5-9

 باشد. سازنده دستورالعمل طبو باید تراکم روش -یادآوری

 خمیر های شیمیاییدر برابر واکنش که محکم باشد 31جاذب غیر مواد از باید آزمونه ساخت 32قالب  5-4

 ؛باشد mm (9± 388) عمو و mm (9± 388) داخلی قطردارای  مقاوم بوده و ،35سیمان یا پلیمرها

                                                 

3- Steel rods 

2- Steel plate 

1- Coating 

5- Longitudinal edge 

9- Underfilm corrosion 

9- Embedded 

9- Weathering cycles 

4- Standard laboratory climate 

5- RH (Relative Humidity) 

38- Concrete mixer 

33- Forced action pan mixer 

32- Mould 

31- On-absorbent 

35- Polymers 
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 ؛خوردگیدر برابر  مخلوط کردن مواد محاف  برای 3زنهم 5-5

 خوردگی؛ محاف  در برابر ماده اجرای برای 2موقلم 5-1

 ؛mm (39  ×288)با قطر  عدد mm (288  ×4)، 2عدد با قطر  S235، 2 رده فوتدی، میله چهار  5-7

 شکل به کنید نگاه) شده مشخص سطح زبری با ،mm (288  ×58  ×9/3) با ابعاد فوتدی یک ورق 5-8

 ؛(3

استاندارد ملی ایران  مطابو با 398ی ی دانهبا اندازه F150 ردهکاغا سمباده و  1نواری زنسمباده 5-3

 ؛32499-3 شمارۀ

 ؛ISO EN 6988استاندارد با  مطابو 5آزمون محفظه  5-61

5-66 pH-؛9سنج 

 ؛9بشر 5-62

 .mm 3/8با دقت  9زدگیزنگگیری اندازه 5-69

 های آزمونروش 1

 هاهآزمونسازی آماده 1-6

 فوالدی یها و صفحهسازی میلهآماده 1-6-6

 استاندارد درجه تا باید 3 شکل در فوتدی ورق و فوتدیبا  شده تقویت هایمیله سطح 1-6-6-6

. شود تهیه( کننده تولید هایدستورالعمل مطابو یا)  ISO 12944 EN-4 استاندارد مطابو Sa=2 2/3 4خلو 

                                                 

3- Stirrer 

2- Brush 

1- Belt grinder 

5- Test chamber 

9- pH-meter 

9- Beaker 

9- Rust creep 

4- Degree of purity 
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 .باشد EN ISO 4287 استاندارد با مطابو μm 98تا  μm 18 بینباید  )zR(فوتد  صفحه 3سطح زبری

 دسرتبره 2محرل تعمیررات در همیشره است ممکن اما است، Sa=2 2/3 درجه خلو  این روش آزمون نیاز بهبرای  -یادآوری

 کنید. مراجعه EN 1504-10 استاندارد به. نیاید

 با، سازنده دستورالعمل به توجه با( طر  همه از) کامل طوربه باید فوتدی ورق و هامیله 1-6-6-2

-به باید ،فوتدی هایمیله ،1پوشش گرفتن و اجرا طو  در. شود داده پوشش ،خوردگی از حفاظت سامانه

 .داری شودصورت تخت نگهبه ،فوتدی صفحه و عمودی صورت

 طولی لبه پوشش باید از ،(روز 9 5ترجیحا) کننده تولید تعیین شده توسط انتظار دوره از پس 1-6-6-9

و سمباده با  نواری زنسمبادهبا  ،صفحه و پوشش بین بر پیوند ت ثیر بدون طولی، لبه جهت در فوتدی ورق

قرار  2-3-9زیربند  مطابو با قالب در 9صورت نیمهبه فوتدی هایهآزمون سپس. ساییده شود، 39سایز دانه 

 شوند. دارینگه (98 ± 38)  % نسبی با رطوبت C (2 ± 23)° دمای در و گرفته

 

 متر است.همه ابعاد به میلی

 
 :راهنما

                                                 

3- Surface roughness 

2- Site repairs 

1- Hardening of the coating 

5- Preferably 

9- Half-embedded 

 

31 

611 

25 25 51 

611 

6 

2 

9 
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3 288 × 39 B 988 B 

2 288 × 4 B 988 B 

 S235 9/3 × 58 × 288 فوتدی صفحه 1

 EN 10080 ا مطابو با S 235 JRG: فوتدی صفحه

 EN 10080 استاندارد های فوتدی مطابو بامیله

 کننده در برابر خوردگی تها برای آزمون پوشش محافظهآزمون -6شکل 

 بتن تهیه 1-6-2

 اندازه حداکثر با EN 1766 استاندارد با مطابو، 593با رده  بتن از استفاده با باید آزمونه 1-6-2-6

 توان از بتنمی پوشش، و بتن شامل حفاظتی هایسامانه برای شود. متناوبا 2گیریقالب mm 5دانه سنگ

 .شود استفاده 59با رده  بتن جایبه معمولی

 رطوبت نسبی و C (2 ± 23)° ی با دمایشرایط باید در پیش از مخلوط شدن ،تمام مواد 1-6-2-2

 شوند. داشتهنگه ساعت 25حداقل  مدتبه (98 ± 38) %

 سطح و ورق ها،میله بین mm 9 فاصله حداقل با قالب در باید 1گردهامیله و یفوتد ورق 1-6-2-9

 .گیرد قرار قالب داخلی

 یا 5ارتعاشی سازفشرده توسط کامال و شود داده قرار ایاستوانه قالب در شده بایدمخلوط مواد 1-6-2-4

 یک با قالب کف 9پوشاندنبا  باید بتن برداریقالب فشرده شوند. ،سازنده بیان شدههر طریقی که توسط  به

از آغشته کردن درون قالب . دهد، صورت گیردنمی نشان واکنش ،تعمیر سامانهمحصو  یا  با که مناسب تیه

 .کرد استفاده 9کف صفحه بندیسرهم از قبل تواندمی ،با استفاده از روغن قالب

 بتن آوریعمل 1-6-9

  نسبی تبرطوو  C (2 ± 23)° دمای در و شوندمی برداریقالب ساعت 25 از پس هاآزمونه 1-6-9-6

 شوند.آوری میمطابو با دستورالعمل سازنده عمل یا و روز 9 مدت به (98 ± 38) %

                                                 

3 - MC (0,45) concrete 

2- Cast 

1- Bars 

5- Vibro-compaction 

9- Lining the base of the mould 

9- Assembling the base plate 
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 آزمون روش اجرای 1-2

های زیر آزمونمعرض  و در( 3به سمت پایین صفحهاصلی  لبه) آزمون محفظه در باید را هآزمون 1-2-6

 :قرار داد

 ؛2مقطر آب آزمون چرخه 38 -

 ؛ (2SOگاز  l 2/8) EN ISO 6988استاندارد  با مطابو( ساعت 25 هر) آزمون چرخه 38 -

 .(1نمک بخار) EN 60068-11استاندارد  مطابو با روز 9 -

 است: شده تشکیلاز موارد زیر  مقطر آب چرخه یک 1-2-2

 نسبی رطوبت) باشد mm38 حداقل باید 5کف تشت در آب سطح ؛C (1±  58)° دمای در ساعت 4 -

 ؛(آزمونه سطح روی آب چگالش با %388

 (%99)رطوبت نسبی کمتر از  9با اتاق باز یا تهویه شده C (2±  23)°دمای  در ساعت 39 -

برای رویت های آزمون چرخه اتمام از پسرا  9)نمایان( گردهای بدون پوششفوتد یا میل ورق 1-2-9

 گردها باید به دقت از سیمان جدا شود و فوتدشود. سپس ورق یا میلمی بررسیشواهد آسیب یا خوردگی 

 .گیرد قرار بررسی مورد شده جاسازی

 منظم صورت به باید فوتدی ورق و 9کننده تقویت هایمیلهقسمت نمایان  بتن، حا  از پس 1-2-4

 محاف  پوشش زیر وارفتگی زنگار از برای فوتد ورق مورد بررسی قرار گیرند و زدگیزنگ برای یافتن

به ) زدوده شود فوتدی ورق اصلی یلبه باید از پوشش ،زدگیزنگ ارزیابی برای. شود بررسی 4خوردگی

 .باشد مشاهده قابل ،خوردگی گونه هر کهطوریبه ،(شیمیایی یا مکانیکیهای روش

 .باشد mm 8/3 فوتدی نباید بیش از صفحه روی نقطه هر در زدگیزنگ 1-2-5

 گزارش آزمون 7

 باشد: زیر اطالعات باید شامل آزمون گزارش 7-6

                                                 

3- Ground plate edge facing downwards 

2- Condensation water test cycles 

1  - Salt mist 

5- Bottom tub 

9- Ventilated chamber 

9  - Exposed 

9- Reinforcing rods 

4- Rust creep beneath the corrosion protection coating 
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 ؛ایران این استاندارد ملی به اشاره 7-6-6

 آزمون؛ آزمایشگاه نشانی و نام 7-6-2

 آزمون؛ تاریخ و شناسایی شماره 7-6-9

 محصو ؛ فروشنده یا سازنده نشانی و نام 7-6-4

 ؛2محصو  سری شماره یا 3شناسایی عالمت و نام 7-6-5

 محصو ؛ عرضه تاریخ 7-6-1

 شده؛سازی تعیینآماده روش از 1انحرا  هر و هآزمون نمونه تهیه تاریخ 7-6-7

 ورق 5زده نشدهسمباده سمت در ،پوشش شده خشک تیه ضخامت و شده استفاده مواد جرم 7-6-8

 فوتدی؛

 ؛آزمون از قبل شده های آمادههآزمون دارینگه شرایط 7-6-3

 و ظرفیت و نوع ،9ساخت جمله از استفاده، مورد آزمون تجهیزات جزئیات و آزمون تاریخ 7-6-61

 دستگاه؛ شناسایی شماره یا واسنجی جزئیات

 بازرسی( شود رددر آزمون  مواد کهصورتی در صفحه طر  هر هایعکس جمله از) نتایج 7-6-66

 و میانگین و هامیله زدگی رویزنگ هایلکه اندازه و تعداد :9فوتد تقویت شده ها و ورقمیله سطح دیداری

 ؛4از لبه اصلی ورق فوتد 9زدگیزنگابتدای  فاصله حداکثر

 .امضا و آزمون اجرای گزارش تاریخ 7-6-62

  

                                                 

3- Identification marks 

2- Batch number of the product 

1- Deviation 

5- Unsanded side 

9- Make 

9- Reinforcing  

9- Rust creep front 

4- Ground edge of the steel plate 
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 نامهکتاب

[1] EN 1504-10, Products and systems for the protection and repair of concrete structures - 

Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site 

application of products and systems and quality control of the works 


