
 

 

 سیلر نفوذپذیر و اشباع کننده ضد لک

       مکان تنفس ان خود ساختار مولکولی آب و روغنی این محصول بیشتر سطح را آب گریز می کند تا اینکه آن را عایق کند و در نتیجه به سطح زیری

بناسیون سطح و ی آیند یا کروجود ممی دهد. از این سیلر به عنوان الیه نهایی استفاده کنید تا سطح مورد نظر خود را از لکه هایی که بر اثر مواد معدنی ب

 ی کنید.ید جلوگیری مه کلردن بنفوذ کلریدها و دی اکسید سولفور محافظت نمایید. با استفاده از این محصول، از سطح در برابر نفوذ رطوبت و آلوده ش

 

 

 های آهکی طبیعی، مرمر، آجر و سنگ جلوگیری از نفوذ آب و روغن به سطح هایی مانند سنگ های -

 محافظت سطح از کلرید ها و نمک ها -

 

 

 پس از اجرا، رنگ سطح تغییر نمی کند. -

 برابر آلودگی و تغییر رنگ محافظت می کند.از سطح در  -

 سطح را ضد لک کرده و آب به سطح نفوذ نمی کند. -

ر نفوذپذیری عالی به مواد متخلخل و محافظت از سطوح در براب -

 ترک و تجزیه

 از نفوذ سولفات ها و کلریدها در ماده جلوگیری می کند. -

 سیلر ضد لک بر پایه حالل -

 مایعی شفاف و بدون رنگ است. -

 از مالت های بندکشی، مرمر و سنگ ها محافظت می کند. -

به صورت مویرگی در ماده نفوذ کرده و یک الیه نفوذ ناپذیر در برابر  -

 آب و روغن ایجاد می کند.

 با دوام، مقاوم در برابر مواد قلیایی -

 مقاوم در برابر اشعه نور خورشید -

 دوستدار محیط زیست -
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 این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

ASTM C 1202: 1997, AASHTO T277:93 

BS 1881 Part 122: 1983, BS 4131: 1973 Clause A.6 

 

 

 مایع شفاف      شکل ظاهری:

 0.9      وزن مخصوص:

 C˚5 <     حداقل دما زمان اجرا:

 C30˚ساعت در دمای  2      زمان خشک شدن:

 تشکیل الیه نمی دهد -ندارد     ضخامت محصول پس از اجرا:

 عاری از گرد و خاک، چربی و سایر مواد خارجی باشد.و کامال تمیز و خشک سطح زیر کار می بایست  -

 100عایق نانو  

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 

 استانداردها

 

 تاریخ انقضا:

این محصول در صورتیکه در ظروف دربسته نگهداری شود، از تاریخ 

ماه بعد قابل استفاده است. ظروف بسته بندی را  12تولید تا حداقل 

 نگهداری کرد. C30˚می بایست دور از نور خورشید و در دمای زیر 

 
 مشخصات

 

 دستور العمل استفاده



 

 

 قبل از اجرا، محصول را به خوبی هم بزنید. -

 این محصول احتیاج به رقیق کردن با آب یا سایر حالل ها ندارد. -

 گه دارید.ک سطح ناجرا کنید. در صورت استفاده از دستگاه پاشش، سر نازل را نزدیسیلر را بوسیله قلمو یا دستگاه پاشش با فشار پایین  -

 برای سطوح عمودی، اجرا می بایست از پایین ترین نقطه شروع شود و به سمت باال ادامه یابد. -

 تمیز کردن ابزار:

 ابزار می بایست با تینر تمیز شوند.

 محدودیت های استفاده از این محصول:

 از مواد شیمایی که ایجاد چسبندگی می کنند بر روی سطح استفاده نکنید.    -    غلتک برای اجرا استفاده نکنید. از اسفنج یا -

 نکته های مهم در باره این محصول:

 با رطوبت واکنش نشان می دهد، بنابراین پس از استفاده از محصول، در ظرف را محکم ببندید. 100سیلر سنگ  -

 محیط می بایست مناسب باشد. هنگام اجرا، تهویه هوای -

 می شود.در اجرا باد شدید در زمان اجرا، باعث مشکل  -

ساعت بعداز  48نگ را اگر از محصول بر روی سنگ یا مرمر نصب نشده استفاده می کنید، به منظور عملکرد بهتر سیلر در آب گریز کردن سطح،  س -

 اجرای محصول نصب نمایید.

 آنجا روشن است، اجرا نکنید.در نزدیکی مکانی که آتش در  -

 احتیاط:

 این محصول بر پایه حالل بوده و در نتیجه آتش زا می باشد. در نتیجه هنگام اجرای این محصول:

 .زیر نور مستقیم خورشید کار نکنید*        از دستکش و عینک های محافظ استفاده کنید.    *  سیگار نکشید.*     

 پشتیبانی فنی:

 ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد. این شرکت آماده

 نکات ایمنی و سالمتی:

ورت صده کنید. در استفا هنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی، احتیاط الزم را به عمل آورید. از دستکش و عینک محافظ

 وی پوست یا داخل چشم با آب تمیز شسشتو دهید.ریختن بر ر

یش همراه را جهت آزما ز موادااگر به طور تصادفی از این چسب بلعیده شد، خود را وادار به باال آوردن نکنید و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی 

 خود داشته باشید.

 ر روی لیبل کامال محکم بسته و نگهداری کنید.بعد از استفاده از محصول، مازاد آن را طبق دستورالعمل آمده ب

 نکته:

ن ارایه شده است. بر به مشتریانما نظور کمکبه مکلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شود، بر اساس تجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و 

انی نماییم. ما بلی به روز رساطالع ق ه تحقیق و توسعه می باشد، این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدوناساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پای

ه به دلیل اجرای یا مشکالتی ک استی هاک ولیتی بابتئه مسکیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ گون

 اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.


