
 

 

  پوشش ضد آب االستومری اکرولیک

        

  

 ی، ایرانیت و اردواز، فلز ینبت یانواع بامها -

 رطوبت هستند.و در معرض آب  فضاهایی کهو  ها ایده آل برای پارکینگ -

 از پلی اورتان استفاده شده است. مکان هایی که برای  غشایی محافظ -

 

 

 نیبت های بام درنشت آب  بادوام برای جلوگیری از عایقی -

 که آب نمی تواند در آن نفوذ کند پذیر انعطاف عایقی -

 ورود آب  برابرمقاومت باال در -

 آب  مخازن عایق کردنبرای  و مناسب غیر سمی -

 ن، سنگهای طبیعی و مصنوعی چسبندگی عالی به بت -

 انتشار یون کلرید و دی اکسید کربن  برابرمقاومت عالی در  -

 سنگ رطوبت برای مرمر و عایق  -

 قارچ ضد  -

 

 

 ) بستگی به سطح اجرا و نحوه اجرا دارد ( متر مربع ۱کیلوگرم /  ۱

 

 

  ییکیلو ۲۰ سطل 

 ییکیلو ۲۰۰ بشکه

 

 

 این محصول با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

British Standards- 8102   

DIN 1048, Part 5: 1991, BS 8102  

 

 

  :آماده سازی سطح

برای اجرا روی  د.عاری از کثیفی، روغن یا چربی باشسطح باید تمیز و 

سطح فلزی، بهتر است برای حصول نتیجه بهتر، زنگ زدگی فلز را 

بردارید . این محصول را میتوان با قلمو ، غلتک و دستگاه پاشش اجرا 

 کرد . 

 نحوه اجرا :

مر با آب مخلوط کنید و به عنوان پرای ٪۲۰عایق اکرلیک را با   ۸۰٪

طور بقلمو، غلتک و یا دستگاه پاشش اجراکنید. بعد از اینکه عایق 

جرا اکامل خشک شد، حداقل دو الیه از عایق رقیق نشده روی پرایمر 

 کنید. 

 

 

 

 ۱00عایق آکرولیک 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 

 دستورالعمل استفاده

 

 استانداردها :  
 



 

 

خیس است برای تقویت عایق الیاف . برای نتیجه بهتر زمانی که الیه اول باشد C°۳۰ساعت در دمای  ۸الیه باید  فاصله زمانی اجرای هر  :نکته مهم

 محل اتصال دیواره ها قراردهید و سپس بعد از خشک شدن الیه دوم را اجرا کنید.در بر گالس را روی سطح و فای
 

 

 

 1.25   :چگالی

PH :   8-8.5 

 by weight %2±60  جامد:مواد  میزان

 %200 :کشتسانی در برابر پارگی

 سفید    رنگ :

 غیر سمی    سمیت:

 

 تاریخ انقضا:

ز تاریخ تولید قابل بعد اماه  ۱۲ تا محصول( و دور از نور خورشید، C°۳۰زیر ) خشک و خنک و نگهداری در محیط در شرایط بسته بندی کارخانه

 می باشد.استفاده 

 مقاومت : 

 .نمکیو غیر  نمکیاسید ، الکل ، بنزین ، گازوئیل ، محلول 

 نحوه تمیز کردن ابزار :

 ابزار و تجهیزات را قبل از سفت شدن با آب تمیز کنید در صورت سفت شدن آن را بتراشید . 

 پشتیبانی فنی:

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

 :  نکات ایمنی و سالمتی

 محافظ عینک و دستکش نندما محافظ لباسهای از. آورید عمل به را الزم احتیاط شیمیایی، محصوالت دیگر با کار همانند محصول، این با کار هنگام

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

 

 

 

 

 
 نکته:

مان ارایه شده مک به مشتریانکه منظور بکلیه 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 

ه روز بن اطالع قبلی مان و بدوزکننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، این اختیار به شرکت داده شده است که این اطالعات را در هر است. بر اساس سیاست شرکت تولید 

استی ها یا یولیتی بابت که مسگون چرسانی نماییم. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجرا نداریم، هی

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

 مشخصات
 


