
 

 

 

 5000عایق رطوبتی سیمانی 

پوششی دو جزیی، انعطاف پذیر و کشسان است که برای عایق کردن بام های بتنی و سیمانی طراحی و تولید شده است. این محصول  5000 عایق سیمانی

اهایی که می تواند بر روی بام های بتنی، بلوک های سفالی یا سیمانی، دیوارهای حائل، مخازن آب، تونل ها، پل ها، حمام و سرویس های بهداشتی، فض

 ت دائنمی دارند، مانند استخر و دیگر سازه های مشابه استفاده شود.رطوب

 

ط رایدر برابر رطوبت و ش سطوح این محصول را می توان برای عایق کردن

 جوی، روی بتن تازه و قدیمی استفاده نمود.

ی فضاهای بتنی و سیمانی مانند بام، مکان های مرطوب و دارا -

 جاری، تراس ها آب

 حمام و سرویس های بهداشتی و مخازن آب -

 پل ها، کانال های آب و تصفیه خانه ها -

 اسازه سده -

 

متر مربع با  15لیتر مایع(    5کیلوگرم پودر +  15کیلویی ) 20سته ب

 میلیمتر 2ضخامت 

 محافظت از نشتی آب بام های بتنی -

 پذیری کمایجاد سطحی انعطاف پذیر با نفوذ  -

 مقاوم در برابر فشار آب -

 UVمقاوم در برابر خوردگی، ساییدگی و اشعه  -

 غیر سمی و قابل استفاده برای عایق فضای داخلی مخازن آب -

 چسبندگی باال به بتن و سیمان و سنگ های طبیعی و مصنوعی -

 مقاومت عالی در برابر انتشار یون کلرید و دی اکسید کربن -

 نگ و مرمرعایق رطوبتی عالی برای س -

 ضد قارچ -

 :تاریخ انقضا

 12اگر این محصول را در محیط خشک و خنک نگهداری کنید، حداقل 

 ماه از تاریخ تولید، قابل استفاده است.

 

 
DIN 1048, Part5: 1991, BS 8102 

 :ضمانت محصول

م الیه محافظ پوشیده شود، این شرکت کیفیت مادااگر عایق توسط یک 

 العمر محصول را تضمین می نماید.

 

 

 

 

 

 48/0و نسبت آب به سیمان  سیمان 3kg/m 325محصول روی بتن با  تست

 صفر        عایقنفوذ پذیری آب در 

 خاکستری/سفید          رنگ

 غیر سمی          سمیت

  kg/lit 9/1            وزن مخصوص

 cm/km 09/0        مقاومت در برابر ساییدگی

 %1         میزان کلراید

 صفر     DIN 1048استاندارد -(bar7نفوذ آب )فشار مثبت 

 صفر      DIN 1048استاندارد -(bar3نفوذ آب )فشار منفی 

 صفر        روز 90انتشار یون کلرید در 

 ساعت 48          تست آب

محصول نسل جدیدی از اموالسیون آکریلیکی دوستدار حالل مایع این 

 محیط زیست است که برای اصالح ترکیبات سیمانی طراحی شده است.

 

 5000سیمانی عایق 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 استانداردها

 

 مشخصات فنی

 

 



 

 

 

 

 

 

 .لطفا جهت حصول نتیجه مطلوب، مطابق دستور العمل عنوان شده اجرا نمایید

 

 ح بتنی یا سیمانی قدیمیاجرا بر روی سط

 آماده سازی سطح

دوام  آماده سازی سطح قبل از عایق کاری از اهمیت ویژه ای برخورد دار است.

طح سعایق و عملکرد بهتر آن تا حد زیادی بستگی به شیوه صحیح آماده سازی 

 تیجهناگر سطح به درستی آماده نشده باشد، در عملکرد عایق  به طوریکه دارد

 معکوس می گذارد.

زه سطوح بتنی و سیمانی قدیمی می بایست کامال تمیز شوند. اگر جلبک یا خ

لقی یا  ه شوند. اگر قسمتی از بام شکستگی،، کامال برداشتآمده وجودبروی بام 

می را برطرف کنید. تما ترک دارد، با مالت های ترمیم بتن و سیمان آن ها

 لیا مح وله هابایستی با مواد درزگیر گرفته شوند. برای اتصاالت لزوایا اتصاالت و 

فاده است اتصال کف به دیوار، از مش های پروپلین یا ژتوکستایل جهت تقویت عایق

 کنید. مکان هایی که امکان نشتی وجود دارد، می بایست تقویت شوند.

وی راز  د، آن را با آب شسته تا گرد و خاک و کثیفی هاهنگامی که سطح آماده ش

 د.آن برداشته شود. قبل از شروع اجرا، سطح می بایست کامال خشک شده باش

 تقویت کردن:

یه الکه  مش الیاف پروپیلن را بر روی اتصاالت و ترک ها استفاده کنید. هنگامی

ن را دارید، پهاول را اجرا نمودید مش را بر روی سطحی که قصد تقویت آن 

 د. ه شونمایید. دقت کنید که مش کامال با الیه بعدی که اجرا می کنید، پوشید

 عایق کردن سطح بتنی جدید

ندی ب، می توانید قبل از شیب شدیا سیمان کاری تمام  ریختههنگامی که بتن 

ت ا دقبسطح را عایق کنید. کلیه نقاطی که امکان نشت آب دارند را شناسایی و 

 . نماییدکنید. درزها و محل اتصاالت را با مواد درزگیر پر تقویت 

 :مخلوط کردن

مواد تشکیل دهنده این عایق شامل دو جز مایع و پودر است. جز مایع را در ظرف 

مناسبی ریخته و جز پودری را به آرامی به آن اضافه کرده و با هم زن دستی با دور 

هم مخلوط کنید که در زمانی که دارید پایین هم بزنید. به اندازه ای مواد را با 

  بتوانید آن را اجرا کنید.

 اجرای عایق

 :الیه اولیه

جرا کنید امیلیمتر  1هنگامی که سطح آماده شد، اولین الیه را با ضخامت تقریبی 

 ونید و کل سطح را به خوبی پوشش دهید. برای نتیجه بهتر از غلتک استفاده ک

 فتد.ه بیه دهید. بین اجرای الیه ها نباید فاصلاین کار را الیه به الیه ادام

 :الیه نهایی

اید کامال ساعت زمان الزم است. الیه اول ب 48بین اجرای الیه اول و دوم حداقل 

وی خشک شده باشد و سپس الیه نهایی اجرا شود. اگر گرد و خاک یا کثیفی ر

 ز کنید.سطح الیه اول وجود دارد، قبل از اجرای الیه نهایی سطح را تمی

      :گیرش نهایی

از  مراحل بتن ریزی و سیمان کاری می بایست به خوبی انجام شده باشد. قبل

زم الروز تا گیرش نهایی عایق سیمانی زمان  3اینکه تست آب بگیرید، حداقل 

 است.

 پشتیبانی فنی:
و  دگاناین شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف کنن

 پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 نکات ایمنی و سالمتی:
الزم  تیاطهنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی، اح

 فادهرا به عمل آورید. از لباسهای محافظ مانند دستکش و عینک محافظ است

و کنید. در صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم با آب تمیز شسشت

 دهید.
 نکته:

کلیه 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 به منظور کمک به مشتریانمان ارایه شده است. بر اساس سیاست 

این اختیار به شرکت داده شده است که شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، 

این اطالعات را در هر زمان و بدون اطالع قبلی به روز رسانی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را 

تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ 

ه دلیل اجرای اشتباه ممکن است به وجود آید، گونه مسیولیتی بابت کاستی ها یا مشکالتی که ب

 .منداری

 

 

 

 

 

 دستور العمل استفاده 

 


