
   

 

 
 عایق مایع پلی اورتان

ست. ال استفاده بصالح قاماکثر مواد و  باال بوجود می آورد که برای عایق کردن و محافظت ازاین محصول یک غشای ضدآب پلی اورتان با کشسانی 

ی ثر تغییر دمابر ا که انقباض و انبساط زیادی میزان که می تواند استمانند الستیک محکم و در عین حال منعطف  الیه عایق، پس از خشک شدن

 الیه عایق زقسمتی ا در نتیجه حتی اگر د،دار زیرکار چسبندگی بسیار خوبی به سطح این عایق تحمل کند.ایجاد می شود را هوا برروی سطوح 

 د. شش اجرا نموتگاه پااین عایق را می توان بوسیله قلمو، غلتک یا دسسطح نفوذ کند.  زیر الیه عایق و درکل واند بهسوراخ شود، آب نمی ت

 

 

 داخلی و خارجی بتن سطوح -

 داخل استخرها -

 فضاهایی با رطوبت دائمی -

 )صاف و شیروانی( بام ها -

 آب  مخازن -

فضای بین بتن و پنل های بتنی        -

 

 دوام و ماندگاری باال  -

 غشای انعطاف پذیر و ضد ترک  -

 محافظت عالی از سطوح بتنی -

 کامال مقاوم در برابر آب -

 خورشید کامال مقاوم در برابر اشعه نور -

 در برابر مواد قلیاییمقاوم  -

 چسبندگی بسیار زیاد به بتن و مصالح ساختمانی -

 پوسته شدن، تبله کردن و جدا شدن از سطح  عدم -

 

 

 کیلویی 25سطل                  (میلی متر 1/میکرون 1000ضخامت )متر مربع  2 / کیلوگرم 1 

 

 آماده سازی سطح :

 د و پر شده باشن  ی باشدحفره ها یا سوراخ هایی که در سطح م. باشد چربی یا روغن کثیفی، از عاری و تمیز و محکم وسطوح باید خشک برای اجرا 

 روز قبل  28 ی بایستم سطح بتن  اگر اجسامی روی سطح وجو دارند که در جای خود محکم نیستند، قبل از اجرا آن ها را در جای خود محکم کنید.

 باشد. و کامال خشکاز اجرای عایق آماده 

 HP 425عایق 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 

 دستورالعمل استفاده

 



   

 

ک و تز غلاا استفاده بآن را برای سطوح عمودی این قابلیت را دارد که سطح آن به راحتی تراز شود. این محصول برای سطوح افقی طراحی شده و 

در دو نیاز الزم است  . برای بدست آوردن ضخامت مورداستمیکرون  1000تا  800اجرا بین ضخامت در هر الیه  .دستگاه پاشش می توان اجرا نمود

. باشد درجه سانتیگراد 35ی ساعت در دما ۶را حداقل هر بار جفاصله زمانی بین میلی متر توصیه می شود.  2. برای سطوح افقی ضخامت الیه اجرا شود

  عایق می توان از ژئوتکستایل یا الیاف مصنوعی استفاده کرد.تقویت برای 

 :گیرش نهایی و تست

 . است( C˚35)دمای در نظر گرفته شده در این زمانانجام شود  روز پس از اجرای پوشش نهایی 3تست آب باید 

 نحوه تمیز کردن ابزار :

 تمیز شوند .  ابزار و تجهیزات باید با استفاده از آب

 

 
 Curing Time  Work Life Results Typical Properties 

8 hrs @25° C 50% R.H 6 hours @25° C 50% R.H 10,000 Viscosity in cPs   @25°C 

6 hrs @49° C 50% R.H 3 hours @45° C 50% R.H 85% Solids as packed @25°C 

 . دانجام می پذیر C˚25روز در دمای  ۷روز و با استفاده از کاتالست  1۴عایق بدون استفاده از کاتالیست  گیرش نهایی
0.02 2hr/mm/gIn  66-ASTM E 96 Moisture Transmission 200 psi ASTM D 412-75 Tensile Strength  

2mm ASTM C 186 Crack Bridging  > 600 % ASTM Elongation 

 12 months Shelf Life ( 35 °C ) 65 ± 5 ASTM Hardness Shore A  

   100 % ASTM Resilience ( recovery % )  

  > 1.0 N/mm2  BS 1881 Part 207 Pull of Strength 

  Nil 5 Bar BS EN 12390 P 8 Depth of Water Penetration 

  Nil 5 Bar DIN 1048 P 5-91 Depth of Water Penetration 

  “0” penetration at 90 days   Chloride ion diffusivity 

 محدودیت ها:

 افظتاز الیه عایق با اجرای الیه محافظ مانند کاشی یا سیمان، مح

را اجاین محصول به عنوان الیه آخر کنید. بدون محافظت رها کردن 

 .کنیدپیشنهاد نمی گردد. بر روی سطوحی که بسیار داغ هستند اجرا ن

 : نکات ایمنی و سالمتی

 ی،شیمیای محصوالت دیگر با کار همانند محصول، این با کار هنگام

 هاستفاد محافظ عینک و دستکش از. آورید عمل به را الزم احتیاط

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

 .دهید شسشتو

 پشتیبانی فنی:

رف این شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و پشتیبنانی فنی به مص

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.
 نکته:

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

ر . بی شودمایه طوالنی و گسترده ما در امر اجرا گرد آمده و به منظور کمک به مشتریانمان ار

ق را شرکت این حاساس سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، 

رسانی  ه روزاطالعات را در هر زمان و بدون اطالع قبلی ب حفوظ می داند که اینبرای خود م

 بر روی نترلیک. ما کیفیت محصوالتمان را تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ گونه نماید

ه دلیل بتی که نداریم، هیچ گونه مسیولیتی بابت کاستی ها یا مشکال محیط اجرا ا وشرایط اجر

 .به عهده نمی گیریمممکن است به وجود آید، اجرای اشتباه 

 ویژگی های محصول پس از گیرش


