
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 از قبیل:جدید و قدیمی استفاده نمود. مواردی نی را می توان برای سازه های بتاین محصول 
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 ۲متر مربع با ضخامت 1/کیلوگرم ۲

     میلی متر 

 

 

 کیلویی  ۲۰

 مایع(  لیتر ۵کیلوگرم پودر+ 1۵)

 

 

 

  DIN 1048 Part 5 : 1991 .BS 8102      

 

.  

 سفید / خاکستری              رنگ 

 غیر سمی              سمیت 

 kg/lit 1.9          وزن مخصوص 

  ٪ ۸۰ جامد)پلیمر( مواد  محتوای

  0.09cm/km مقاومت در برابر سایش 

                   % 1.0 >           کلرید میزان

 

 

    Nil  ( bar 7مثبت نفوذ پذیری آب )فشار 

     7 bar (  DIN 1048آب ) منفی  فشار

  3bar   (DIN 1048فشارآب )انتشاریون کلرید 

 روز  ۹۰نفوذ پذیری صفر بعد از 

 

 400سیمانی عایق 

 موارد استفاده

 

 مزایا

 

 میزان مصرف

 

 بسته بندی

 

 مشخصات

 استاندارد

 

 0.48و نسبت آب به سیمان به   3Kg/m 325نتایج روی بتن )سیمان

 

 

 

این محصول دو جزئی بوده و یک پوشش محافظ و عایق رطوبتی انعطاف پذیر برای 

مرمر، سنگ، بتن و گچ بوجود می آورد. عایق سیمانی کشسان، یک محصول دو جزئی 

را در برابر نفوذ آب عایق و سطح را در آماده مصرف است که بتن و دیگر مصالح مشابه 

برابر هوا و شرایط محیطی مقاوم می کند. موارد استفاده این عایق، استخرها، دیوارهای 

حائل، سر شمع ها، تونل ها، سنگ و مرمر، پل، سرویس بهداشتی و سایر محیط هایی 

 که در معرض دائمی رطوبت قراردارند.

 عایق کردن شمع  -        داخل استخرها  -

 پل، کانال و تصفیه خانه ها  -حمام، دستشویی و مخازن آب       -

 پنل های بتنی سقف، فضاهای مرطوب، کف بالکن   -سدها                                     -

 طبیعیعایق کردن پایه مرمر، گرانیت و سایر سنگ های  -

 محافظت از سنگ و مرمر در برابر آب و بخار آب -

   UVمقاوم در برابر اشعه  -پوشش انعطاف پذیر با مقاومت باال در برابر نفوذ آب     -

 مقاومت باال در برابر ساییدگی -                            ضد لغزش و ضد آب کننده بتن -

 افزایش استحکام سنگ و مرمر  - چسبندگی باال به بتن، سنگ های طبیعی و مصنوعی  -

 مقابل انتشار یون کلرید و دی اکسید کربنمقاومت عالی در 



 

 

 :تاریخ انقضا 

 درجای خشک و خنک نگهداری کرد. ماه  1۲توان به مدت  این محصول را می

 

. قبل انجام شده باشد یخوبمی بایست به  و سیمان کاری ن ریزیبت حلامر

زمان ی عایق سیمان روز تا گیرش نهایی ۳بگیرید، حداقل تست آب از اینکه 

 .الزم است

 

 

 و نسل آماده پودربه حالت دو جزئی ارائه می شود. یک این محصول 

برای و ه که دوستدار محیط زیست بودلیک وجدیدی از امولسیون اکر

 اصالح ترکیبات سیمان طراحی شده است.   

  :مخلوط کردن

افه را به آن اض رو به آرامی پود ریختهرا در یک ظرف مناسب  مایع

ن با سرعت کم برای مخلوط کردkw  1۰۰از یک همزن با قدرت  .کنید

 . نماییداستفاده 

 :استخرها

نید کاجرا نمایید و دقت  میکرون 1۰۰۰تا  ۸۰۰الیه اول را با پوشش 

یه ال شده باشد.با عایق سیمانی پوشیده سطح باید کامل حفره های  که

الیه  اجرای زساعت ا ۴۸میلیمتر باشد و حداقل باید  1دوم باید حدود 

ز ارا محل عایق شده  در صورت امکانگذشته باشد.  )گیرش عایق( اول

یق . تا زمانی که عات کنیدتابش مسقیم نور خورشید و رطوبت محافظ

 کنید. خودداریکامال آماده نشده از ریختن آب روی آن 

 تقویت کردن: 

و  ها رکاز مش پلی پروپیلن برای اتصاالت، تبرای تقویت عایق می توان 

ش را م ، الیه اول عایق تمام شد اجرای ها استفاده کرد. وقتی سوراخ

را  گذاشته، آن را در جای خود محکم و سپس الیه دومروی سطح عایق 

 . اجرا کنید

 سرویس بهداشتی / محیط های مرطوب : 

. نیدکمرطوب  سطح را عایق اجرایسطح باید کامال تمیز باشد. قبل از 

ها و ای درزبر. از قبل اجرا شده باشداطراف لوله ها و اتصاالت باید عایق 

  محل اتصال کف به دیوار از مش پروپیلن استفاده نمایید.

 

 

ه یا مال این محصول به صورت دو الیه اجرا می شود که الیه اول باید با

ا می اجرالیه اول خشک شدن الیه دوم بعد از  .اجرا شود دک بناییکار

ردن کتا زمانی که سطح کامال خشک و آماده نشده است از جاری  گردد.

 . خواهد بودمیلیمتر  ۲آب خودداری کنید. ضخامت نهایی 

 مرمر: ضد آب کردن سنگ و

منظور  اجرا نمایید. میزان مصرف برای این میلیمتر 1یک الیه با ضخامت 

 هر متر مربع می باشد. در کیلوگرم 1تا 7/۰ حدود 

 :حداقل ضخامت عایق 

 میلیمتر  ۲ سطوح مرطوب       میلیمتر  ۲  استخر 

 میلیمتر  1 مرمر  یا سنگ       میلیمتر  ۲ مخزن آب 

 پشتیبانی فنی:

 پشتیبنانی فنی به مصرفاین شرکت آماده ارایه هرگونه مشاوره و 

 کنندگان و پیمانکاران قبل و هنگام اجرا می باشد.

 نکات ایمنی و سالمتی:

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

ک عین واحتیاط الزم را به عمل آورید. از لباسهای محافظ مانند دستکش 

ا بپوست یا داخل چشم محافظ استفاده کنید. در صورت ریختن بر روی 

 آب تمیز شسشتو دهید.
 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 

سیاست شرکت تولید کننده که بر پایه تحقیق و توسعه می باشد، شده است. بر اساس 

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 تضمین می نماییم اما از آنجاییکه هیچ 

ا نداریم، هیچ گونه مسیولیتی بابت کاستی گونه کنترلی بر روی شرایط اجرا و محیط اجر

م.اه ممکن است به وجود آید، نداریها یا مشکالتی که به دلیل اجرای اشتب

 

 گیرش نهایی

 دستورالعمل استفاده

 


