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  شرح و عملکرد

 بــی آبــی، محلــول صــورت بــه بــتن شــوره ضــد مــاده
 محصـول  ایـن  .باشـد  مـی  یمعـدن  کـامال  و شفاف،گرن

ــه ــایع بصــورت ک ــا اســت م ــوذ ب ــه نف ــت داخــل ب  باف
 بــا واکــنش انجــام ضــمن ،ســاختمانی مصــالح ســطوح

 فـرج  و خلـل  دادسـ ان باعـث  منیـزیم  و سیمکل يهاکنم
ــ و شــده نــهیموی ياهــ لولــه و ــا آب ذرات هب  ، بخــار ی

ــن ــیو روغ ــا حت ــ زهاجــا ربمخــ يگازه  نمــی را وذنف
ــ ــیهمچ.دده ــن نن ــو ای ــا لمحص ــذب ب ــیملک ج  و س
  . کند می شوره ضد را ماده عمالً , آهکی باتیترک

 کاربرد
 سنگ تا تراورتن از ماع سنگ انواع  بتن کردن شوره ضد*

  کیموزائ واعان  ،رآج واعان , مرمریت
  ساختمانی نماها در آجر و بتن کننده بند آب *
 بتنی مخازن بندکننده آب*

 خواص و مزایا
 در میلیمتر10 تا 5 وذفن و باال جذب قابلیت با اي *ماده
 آجر و سنگ بتن،
 پایدار و دوام *با

 سایش برابر در بتن مقاومت *افزایش
 نفتی حالل نداشتن وهمراه بودن پایه *آب

 گراد سانتی درجه400 تادماي حرارت برابر در *مقاوم
 سیمانی مصالح و بتن در شوره رمها و آزاد آهک جذب*

 منفی فشار روش به بندي آب و منفی فشار مهار *امکان
 بتنی سطوح ظاهري نوسازي و احیا *امکان
   بتن در ستنف یتقابل *ایجاد

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 *شفاف مایع : فیزیکی حالت 

 *20±5/0جامد: درصد 

 درصد 98 از بیش خلوص: درجه 

 12- 13 اسیدیته: درجه  

 میزان و نحوه ي مصرف
 لهیوس به تواند می يساز یقرق به ازین بدون محصول این

 سطح يور برس یا و)سمپاشی تلمبه(نیپای فشار تلمبه
 نوع چه يرو بر بخواهد اینکه به تهسب اما شود. اعماال

 نوع نیهمچن و گردد اعمال سنگ) ، آجر ، بتن ( سطحی
 شداب متفاوت کمی تواند می آن اجرا نحوه کاربرد،

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 گرددعرضه می لیتري 20هاي این محصول در گالن. 
  دور از تابش  گراد ی+ درجه سانت35تا  +15در دماي بین

د. الزم است گردنور مستقیم خورشید و گرما نگهداري 
 این محصول به مدت طوالنی در معرض هواي آزاد نباشد.

  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و دربسته بندي
 ماه قابل نگهداري است. 12اولیه، محصول تا 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی
   این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه

 ندارد.

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

 فوراً به پزشک مراجعه ن تصادفی درصورت بلعید
 شود.

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

در مواردي چون استفاده در مقادیر خارج از محدوده ارائه 
شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه 
اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیاي بتن پارسیان 

  .تماس حاصل نمائید
 


