
 

 

 

 پوشش محافظ و عایق بتن/سیمان

شش این محصول یک پوشش کشسان تک جزیی است که بر پایه آب و پلیمر است. این پو

یط، مضر مح زهایبناها و پل ها در برابر گا و می تواند از بتن، مصالح ساختمانی مانند آجر

دید ای شهدی اکسید کربن، یون های کلریدی و بویژه نفوذ آب و رطوبت بر اثر بارندگی 

 محافظت کند.

 

 

 ساختمان های تجاری و مسکونی -

 آب بند کردن و محافظت کردن از بام، دیوارهای نما  -

 یو دیوارهای داخلی و گچ

 ونل ها وبرای پارکینگ ها، پل ها، ت و در برابر گازهای کربن UVمقاوم در برابر اشعه  -

 ناصر خورنده هستند.عسازه هایی که در مجاورت عوامل و 

 

 

 پوشش نرم و انعطاف پذیر -

 تک جزیی و استفاده آسان -

 محافظت از تغییر رنگ سطح و آلودگی -

 بسیار بادوام و انعطاف پذیر و مقاوم در برابر اشعه  خورشید و گاز دی اکسید کربن -

 قابلیت تنفس داشته و به بتن اجازه تنفس می دهد -

 باعث کاهش مصرف انرژی می شودبر اثر انعکاس نور خورشید و گرما،  -

 نفوذ پذیری بسیار باال به سطوح متخلخل و محافظت از سطح و جلوگیری از  برفک زدن -

 بر اثر سرما، ترک خوردن و تجزیه 

 

 

 به عنوان الیه محافظ:

 از خشک شدن(میکرون )قبل  250متر مربع با ضخامت  3هر لیتر حدود 

 

 

 لیتری و موجود درتمامی رنگ ها 20بسته بندی در سطل های 

 تاریخ انقضا:

ه بندی را می بایست دور از ماه بعد قابل استفاده است. ظروف بست 12در صورتیکه در ظروف دربسته نگهداری شود، این محصول از تاریخ تولید تا حداقل 

 درجه سانتیگراد نگهداری کرد. 30تا  0نور خورشید و در دمای 

 550کان گارد 

 موارد استفاده

 

 

 

 

 

 مزایا

 

 ساختمان های صنعتی  -

 دیوارهای حائل -

 نواحی ساحلی -

 مانع نفوذ آب می شود -

 زابدون حالل و غیر آتش  -

 کثیفی را به خود جذب نمی کند -

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش استفاده:

 35ساعت در دمای  1درجه سانتیگراد ) 20ساعت در دمای  2حداقل 

ا درجه سانتیگراد( صبر کنید تا پرایمر خشک شود. به هیچ وجه ت

ین زمانی که سطح پرایمر زده شده خشک نشده است، نمی بایست از ا

ز این االیه  2، بر روی تمامی سطوح پرایمر زده کنید.محصول استفاده 

 . کانزنیدمحصول را اجرا نمایید. قبل از اجرا، محصول را به خوبی هم ب

  مایید.نرا می توانید با قلمو، غلتک یا دستگاه پاشش اجرا  550گارد 

قبل از خشک شدن( و نه میکرون ) 300-200اولین الیه را با ضخامت 

یه الن اجرا کنید. قبل از اجرای الیه بعدی، این میکرو 400بیشتر 

روی  درجه بر 90الیه بعدی را با زاویه  بایدکامال خشک شده باشد.

اشد و میکرون ب 400-250الیه اول اجرا نمایید. ضخامت الیه بعدی 

 میکرون نباشد. 500بیشتر از 

 به عنوان الیه عایق رطوبت:

شک میکرون )قبل از خ 350هر لیتر برای اجرای یک الیه با ضخامت 

متر مربع کافی است. ضخامت نهایی پیشنهادی  5/1شدن( حدود 

 ددر صورتیکه از وال گار .میکرون )پس از خشک شدن( 600حدود 

متر  6الی  5به عنوان پرایمر استفاده شود، هر لیتر آن حدود   509

مربع را پوشش می دهد )این مقداربستگی به خلل و فرج سطح 

ود، هر به عنوان پرایمر ستفاده ش 518صورتیکه از کان سیل  دارد.(در

ستگی متر مربع را پوشش می دهد )این مقدارب 6الی  5لیتر آن حدود 

 به خلل و فرج سطح دارد.(

 تمیز کردن:

 د.وییرا با آب بش آنقبل از این که ماده بر روی ابزار خشک شود، سریع 

 

 پشتیبانی فنی:

ونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مصرف این شرکت آماده ارایه هرگ

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 نکات ایمنی و سالمتی:

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

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

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

 شسشتو دهید.

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

یش زمانکنید و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. قسمتی از مواد را جهت آ

 همراه خود داشته باشید.

لیبل  ویرعمل آمده بر بعد از استفاده از محصول، مازاد آن را طبق دستورال

 کامال محکم بسته و نگهداری کنید.
 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 شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، 

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

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 گونه مسیولیتی بابت کاستی 

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

 ابزار را سریعا پس از اجرا با آب بشویید.

 مشخصات

 

 مایع   شکل ظاهری:

 %3 -+/ %65   میزان ذرات جامد:

 درجه سانتیگراد 45تا  5  دمای محیط هنگام اجرا:

 ساعت 3حداقل  : C˚35اجرای پوشش بعد در کمتر از

 روز 7حداقل    زمان گیرش نهایی:

 kg/ltr +- 0.05 1.25    چگالی:

 %98<  کاهش نفوذ آب به سطح:

 Mpa 1.0<   چسبندگی به بتن:

 ASTM D 638: >350%کشسانی بر اساس 

 

 آماده سازی سطح:اجرای پرایمر و 

تمامی سطوح می بایست به طور کامل تمیز، خشک و عاری از گرد و 

خاک، چربی، روغن باشند. ناصافی های سطح مانند ترک ها، سوراخ ها را 

( 914مالت آکریلیک یا  FCمی بایست با مالت ترمیمی )مالت ترمیمی 

 پر نمود و بعد از خشک شدن آن اجرا را شروع نمایید.

استفاده نمایید تا سطح  577برای فضاهای داخلی قبل از اجرا، از پرایمر 

زیر را ثابت کند. این پرایمر با سطح واکنش نشان داده و یک الیه آب 

 گریز ایجاد می نماید.

عنوان پرایمر استفاده کنید تا به  509برای فضاهای خارجی از وال گارد 

سطح زیر را ثابت کند. این پرایمر با سطح واکنش نشان داده و یک الیه 

پرایمر را می توان با قلمو، غلتک یا دستگاه  آب گریز ایجاد می نماید.

 پاشش اجرا نمود. عمق نفوذ پرایمر بستگی به نوع مصالح سطح دارد.

 

 دستور العمل استفاده

 


