
 

 

 سیلر نفوذپذیر آب گریز کننده دیوار

 یک محصول تک جزیی بی رنگ بر پایه آب است که به گونه ای طراحی شده 509عایق نانو 

 ساختار کرده و مانع نفوذ آب به داخل ماده شود.است تا با نفوذ باال در سطح، آن را آب گریز 

 مولکولی این محصول بیشتر سطح را آب گریز می کند تا اینکه آن را عایق کند و درنتیجه به

 و سطح زیرین خود امکان تنفس می دهد. این محصول سطح مورد نظر را در برابرکربناسیون

 ا استفاده از این محصول، از سطح درنفوذ کلریدها و دی اکسید سولفور محافظت می نماید. ب

 برابر نفوذ رطوبت و خردگی و پوسیدگی فوالد جلوگیری می کنید.

 

 

 و  جلوگیری از نفوذ آب )آب گریز کردن( در بلوک، آجر، بتن پیش ساخته، سازه های بتنی -

 سطوح گچ کاری شده

 جلوگیری از نم زدگی دیوار های گچی -      افظت سطح از کربوناسیون و بخارهامح -

 تغییر رنگ از سطح در برابرآلودگی ومحافظت  -    ز سطح در برابر بارندگی شدیدمحافظت ا -

 

 

  محصول تک جزیی که احتیاج به رقیق کردن ندارد و می تواند به آسانی روی سطح اسپری -

 آب گریز می کند %100  -    یا با قلمو اجرا شود.

- VOC Free مایع شفاف بدون رنگ   -  و دوستدار محیط زیست 

 محافظت از بتن و گچ    -   افزایش کیفیت و دوام رنگ -

 با دوام   - جلوگیری از پوسیدگی سطح بر اثر نفوذ نمک -

 مقاوم در برابر اشعه نور خورشید   -  مقاوم در برابر بارندگی های شدید -

 نفوذ ناپذیر در برابر آب و روغن ایجاد می کند.به صورت مویرگی در ماده نفوذ و یک الیه  -

 محافظت از سطوح در برابر نفوذ آبنفوذپذیری عالی به مواد متخلخل و  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 509عایق نانو والگارد 

 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 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 

 استانداردها

 

 میزان مصرف

 
 متر مربع 10الی  8لیتر  1: سطوح سیمانی، بتن و دیوارهای گچی

 

 بسته بندی لیتری  20و  4سطل های 

 



 

 

 مایع شفاف غلیظ     شکل ظاهری:

 0.9     وزن مخصوص:

 5˚C <   (:BSحداکثر میزان نفوذ آب )استاندارد 

 5˚C < (:BSحداکثر میزان نفوذ یون های کلراید )استاندارد 

 C˚5 <    حداقل دما زمان اجرا:

  C30˚ساعت در دمای  6     زمان خشک شدن:

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

 

 

عاری از گرد و خاک، چربی و سایر مواد سطح زیر کار می بایست  -

 خارجی باشد.

 سطح می بایست آب کشی و سپس خشک باشد. -

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

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

برای سطوح عمودی، اجرا می بایست از پایین ترین نقطه شروع شود و  -

 ادامه یابد.به سمت باال 

اگر می خواهید سطح را کامال اشباع کنید، محصول را دو بار بر روی  -

سطح بزنید. دقت کنید که الیه قبلی نباید کامال خشک شده باشد 

 )سطح هنوز خیس باشد(.

 ه دارید.سطح نگ تفاده از دستگاه پاشش، سر نازل را نزدیکسیلر را بوسیله قلمو یا دستگاه پاشش با فشار پایین اجرا کنید. در صورت اس -

 محدودیت های استفاده از این محصول:

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

 احتیاط:

 هنگام اجرای این محصول:است.  VOC Freeاین محصول بر پایه آب و 

 باشد. تهداش مناسبه تهویهنگام اجرا، هوای محیط *     زیر نور مستقیم خورشید کار نکنید.*     از دستکش و عینک های محافظ استفاده کنید.* 

 نکته های مهم در باره این محصول:

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

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

 پشتیبانی فنی:

گان ننداین شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبانی فنی به مصرف ک

 و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 نکات ایمنی و سالمتی:

احتیاط  همانند کار با دیگر محصوالت شیمیایی،هنگام کار با این محصول، 

ظ حافالزم را به عمل آورید. از لباسهای محافظ مانند دستکش و عینک م

 میزاستفاده کنید. در صورت ریختن بر روی پوست یا داخل چشم با آب ت

 شسشتو دهید.

وردن  آاگر به طور تصادفی از این چسب بلعیده شد، خود را وادار به باال

یش زماسریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی از مواد را جهت آ نکنید و

 همراه خود داشته باشید.

 

 ی لیبلرو بعد از استفاده از محصول، مازاد آن را طبق دستورالعمل آمده بر

 کامال محکم بسته و نگهداری کنید.
 

 نکته:

ساس ر ابد، کلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شو

ه ان اراییانمتجربه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به مشتر

 اشد،بشده است. بر اساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می 

قبلی  طالعااین اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر زمان و بدون 

 یکه هیچنجایی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آبه روز رسان

استی کابت بگونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی 

 ها یا مشکالتی که به دلیل اجرای اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.

 مشخصات

 

 تاریخ انقضا:

این محصول در صورتیکه در ظروف دربسته نگهداری شود، 

ماه بعد قابل استفاده است.  12از تاریخ تولید تا حداقل 

بندی را می بایست دور از نور خورشید و در ظروف بسته 

 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. 30دمای زیر 

 تمیز کردن ابزار:

 ابزار می بایست با تینر تمیز شوند.

 
 

 دستور العمل استفاده


