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  شرح و عملکرد
 پایه بر جزیی، دو کننده ومحافظت رنگی پوشش نوعی

. باشد می اکریلیکی هاي رزین و معدنی هاي فیلر سیمان،
 به چسبندگی و طوالنی بسیار عمر طول و دوام رنگی، تنوع

 مصالح، وسایر فلزي هاي لوله بتن، نظیر کار زیر مقاطع
 محصول این هاي ویژگی از خوب، کارپذیري و اجرا سهولت

این پوشش رنگی دو جزیی، شامل یک جز  .باشد می
هاي مختلف سیلیس، سیمان و مشتمل بر سنگدانه پودري

هاي مجاز، پیگمنت و یک جزء رزینی است که افزودنی
هاي امولسیونی آکریلیک است. پس از ترکیبی از رزین

ترکیب این دو جزء با نسبت معین، یک پوشش رنگی، با 
انعطاف پذیري باال و تا  قابلیت چسبندگی مطلوب به سطح،

شود. به دلیل استفاده از یک  حدودي آب بند ایجاد می
به بهترین  الیه پرایمر، آب بندي و چسبندگی به سطوح

 .شودوجه میسر می
 این ماده مطابق استانداردهاي زیر قابل ارزیابی است: 

 موارد کاربرد

 یبتن سطوح هاو سازه سطوح ينما رنگ 
 یبتن يها سازه يبند وآب محافظت 
 جداول رینظ یبتن ساخته شیپ قطعات یرنگ پوشش 

 یبتن يها لوله و یبتن
 

 خواص و مزایا
 یطیمح مهاجم عوامل برابر در سطوح محافظت 

 مهاجم يونهای همچون

 یرنگ تنوع 
 طیمح یحرارت راتییتغ برابر در باال مقاومت 

 مواد از ياریبس برابر در خوب ییایمیش مقاومت 
 یائیمیش
 سازه تنفس از ممانعت عدم 

 کار ریز سطوح به مطلوب اریبس یچسبندگ قدرت 

 اجرا سهولت 

 يدیاس يها باران برابر در مقاومت 
 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 جزء :یکیزیف حالت A جزء و یرنگ يپودر B عیما 

 رنگ) يری(ش

 جزء :رنگ A جزء و يخاکستر B يریش عیما 
 رنگ

 مخصوص وزنA+B : 1,5  ± 0,05  
 3 02.0 ± 5/1 جزء تهیدانس cm gr/ B: 

 PH :9-8 جزء B 
 استاندارد. در مجاز مقدار اقل حد کمتراز کلر: ونی 

 

 میزان و نحوه ي مصرف
  ،صاف، سخت، فاقد اجزاء سطح زیر کار باید مسطح

سست و همچنین باید عاري از هرگونه آلودگی 
عوامل  و محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاك

تخریب شده باید با ترمیم  سطوح آوري باشد.عمل
کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. الزم است 
قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس 

دهی باشد. ات پوششمو تمیز و آماده عملی و قلم
قبل از استعمال پوشش، سطح مورد نظر باید با آب 

و مرطوب شود. دقت شود که آب  شیرین اشباع
 ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد.
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  قبل از ایجاد پوشش رنگی اصلی باید مقداري از
با آب  1به  1را به نسبت  )جزء مایع (بخش رزین

رقیق نموده و به عنوان یک الیه پرایمر با استفاده 
 مو یا پیستوله روي سطح کار، با دقت الزم،از قلم

این الیه بسته به دماي محیط و شرایط  اجرا نمود.
شود. می دقیقه خشک 40محیطی پس از حدود 

گرم پرایمر براي پوشش دهی  100-120معموال 
براي تهیه پوشش اصلی  نیاز است.یک متر مربع 

جزء پودري را در حالی که همزن برقی در ظرف 
مناسب در حال کار است به تدریج، مطابق نسبت 
هاي مندرج در برچسب کاال به جز مایع اضافه 

عمل اختالط را تا بدست آمدن یک  کنیم.می
روان و قابل اجرا ادامه می  محلول رنگی همگن،

رگز نباید توده رنگی باز دهیم. در این مخلوط ه
نشده وجود داشته باشد. این مایع پس از حدود 

شود و در دو الیه اجرا دقیقه مجدداٌ هم زده می 10
در  دقیقه 60حدود  دوغاب زمان کاربريشود. می

 است.درجه سانتی گراد  30دماي 
  درجه سانتی گراد، پس  25الیه نخست، در دماي

ود و پس از ساعت خشک می ش 2از گذشت حدود 
خشک شدن کامل الیه اول، الیه دوم روي آن اجرا 
می شود. مانند هر سطح سیمانی، بهتر است سطح 

ساعت با اسپري آرام آب شیرین، عمل  48نهائی تا 
 آوري شود.

 و است سیمانی پایه و دوجزئی نظر مورد رنگ 
 براي. شود می انجام مصرف محل در اختالط
 زمان با و دقت به میکس باید حتما رنگ پخش
 جزء از قسمتی از بهتر است،. شود انجام کافی

 بهتر. شود استفاده پرایمر عنوان به ارسالی رزینی

) مالیم پاشی آب( آب با ساعت 24 از پس است
 .شود آوري عمل

 به تخلخل ونفوذ  مقدار پوشش دهی محصول
 ولی به طور معمول براي زیرکار دارد،سطح پذیري 

کیلوگرم محصول  5/1الی  1 حدود هر متر مربع
مورد نیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و 
یکنواخت و عاري از خلل و فرج. هر گونه تغییر در 

هماهنگی  با مقدار یا نحوه استعمال باید
 .کارشناسان فنی این شرکت انجام شود

 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  جزءA  کیلوگرمی وجزء 10و  20در کیسه هاي 

B قابل عرضه می  لیتري 10و  20گالن هاي  در
 .باشد

  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +
و در جاي  یخبندان تابش مستقیم نور خورشید و

 .نگهداري شودخشک 
  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته

سال قابل نگهداري می  تایکو سالم، بندي اولیه 
 .باشد

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

  ًدرصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا
 با آب فراوان شسته شود.

 فوراً به پزشک  تصادفی درصورت بلعیده شدن
 مراجعه شود.
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  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي موجود
  خودداري شود.از تنفس گرد و غبار آن جدا 

 ماسک  ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش
 و عینک استفاده شود.

خارج از محدوده ارائه  ریچون استفاده در مقاد يدر موارد
به هرگونه  ازیو درصورت ن یبرگه اطالعات فن نیشده در ا

 انیبتن پارس يایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم
 .دیتماس حاصل نمائ

 


