
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناسب برای سطوح خارجی  -

 UVمقاومت عالی در برابر اشعه  -

 آب گریز کردن عالی سطوح -

 اجرای راحت بوسیله قلم ، غلطک و دستگاه پاشش  -

 محافظت از سطح در برابر تغییر رنگ و آلودگی  -

 نفوذ بسیار عالی به ماده و محافظت از ترک خوردگی و تجزیه  -

 

 

 

 لیتری 4گالن    متر مربع 8الی  6       لیتر 1سنگ طبیعی / ورق سنگ: 

 متر مربع 6الی  5      لیترر 1: مصالح مشابهبتن / 

 

 

 بی رنگ / شیشه ای    رنگ: 

  6۰حدود   میزان ذرات جامد : 

  Kg/Ltr 5/1 -1   چگالی : 

 Ltr at 25 mic .WFT 2m 8-6 /   پوشش دهی: 

  +C 25°   نقطه اشتعال: 

 درجه  ۳5ساعت در دمای  1 خشک شدن سطحی   زمان خشک شدن: 

 درجه  ۳5ساعت در دمای  8  زمان عایق مجدد    

 درجه  ۳5ساعت در دمای  48  آماده شدن نهایی   

 

 

 

 

                 

  511 نانو عایق

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 بسته بندی

 

 

 براق محافظ سطوح نانو عایق 

این محصول تک جزئی می باشد و جهت الیه محافظ رطوبت بتن ، بنایی ، آجر ، چوب ، 

 کاشی بام ، سنگ ، سنگ مرمر و سنگ طبیعی به صورت براق استفاده می شود . 

 . نمایی براق به سطح می دهداین محصول 

 

 

 آب گریز کردن بتن ، آجر ، چوب ، سنگ و سنگ طبیعی و .... - 

 محافظت در برابر نمک و کلریدها  -

 سطوح داخلی و خارجی  قابل استفاده برای -

 میزان مصرف

 

 استانداردها

 

 محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:این 
BS 1881 part 122 : 1983  

ASTM C 672 , BS : 6477 

 



   

 

 آماده سازی سطح:

د سطح زیر کار می بایست عاری از گرد و خاک، چربی و سایر موا

 خارجی باشد.

 مخلوط کردن :

  ود.شاین محصول تک جزئی می باشد و قبل از استفاده باید هم زده 

 نحوه اجرا: 

قبل از اجرای این عایق ، مطمئن شوید که سطح به طور کامل 

صول را باید با فشار کم اسپری و یا خشک شده باشد . این مح

وبی ه خببوسیلهه قلم و غلطک اجرا شود . مواد باید قبل از استفاده 

 فقیهم زده شود . با آب و یا حالل نباید رقیق شود . در سطوح ا

را اط اجحتیاباید از پایین به باال زده شود . در بادهای شدید باید با 

 شود. 

 : اجرااطالعات 

 اسپری ایر لس / قلم / غلطک    اجرا :

 تک جزئی   مخلوط کردن: 

 درجه سانتی گراد  5ساعت دردمای ۳  آماده شدن : 

 تینر   تمیز کردن : 

 تاریخ انقضا:

یخ در صورتیکه در ظروف دربسته نگهداری شود، این محصول از تار

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

گراد درجه سانتی ۳۰تا  ۰می بایست دور از نور خورشید و در دمای 

 .شوندنگهداری 

 تمیز کردن:

با  را قبل از این که ماده بر روی ابزار خشک شود، سریع ابزار خود

 بشویید.تینر 

 

 

 احتیاط : 

 هنگام حمل این محصول از کشیدن سیگار خودداری نمایید .  -

 .کنید استفاده محافظ های عینک و دستکش از -

 .نگهداری نکنید  خورشید مستقیم نور زیر -

 استنشاق نکنید.   -

 پشتیبانی فنی:

رف انی فنی به مصاده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیباین شرکت آم

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 نکات ایمنی و سالمتی:

 ایی،محصوالت شیمیهنگام کار با این محصول، همانند کار با دیگر 

 ادهاحتیاط الزم را به عمل آورید. از دستکش و عینک محافظ استف

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

 شسشتو دهید.

ال با اگر به طور تصادفی از این چسب بلعیده شد، خود را وادار به

 را موادآوردن نکنید و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی از 

 جهت آزمایش همراه خود داشته باشید.

ر ه ببعد از استفاده از محصول، مازاد آن را طبق دستورالعمل آمد

 روی لیبل کامال محکم بسته و نگهداری کنید.

 

 نکته:

کلیه اطالعاتی که در این بروشور آمده یا توسط همکاران ما ارایه می شود، بر 

امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به اساس تجربه طوالنی و گسترده ما در 

مشتریانمان ارایه شده است. بر اساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه 

تحقیق و توسعه می باشد، این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات 

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

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

اجرا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی بابت کاستی ها یا مشکالتی که به دلیل اجرای 

 اشتباه ممکن است به وجود آید، نداریم.

 
 

 استفاده دستور العمل

 


