
 

 دنیاي بتن پارسیان
 

 
 عایق رطوبتی بام سفید

(Bam-coat)   
  

www.betonparsian.com 
www.betonparsian.com 



 (Bam-coat) عایق رطوبتی بام سفید

Tel: +98 21 8608 5258 
Email: info@betonparsian.com 
Website: www.betonparsian.com 

  شرح و عملکرد

 این محصول خمیري شکل، براي پوشش بام و سایر سطوح
 ریپذ انعطافمحصول  نیا ارایه است. ساختمانی، قابل

از سختی مطلوبی  حرارتی کمی دارد، تیهدامناسب و 
بند   این محصول آب و قابلیت ترمیم دارد. است برخوردار

 به بند کننده کننده خمیري، محتوي فیلرهاي معدنی آب
با  همراه یک جزء رزینی است. این محصول، پوششی

انعطاف پذیري باال و  قابلیت چسبندگی مطلوب به سطح،
شود. به علت انعطاف پذیري  آب بندي ایده آل ایجاد می

و تنش هاي وارده با سازه تا حد  مطلوب در برابر ارتعاشات
زیادي مقاومت می کند. ترکیبات موجود هدایت حرارتی 

ماده بر اساس  نیا پوشش را به حداقل می رسانند.
 :باشد یم یابیقابل ارز ریز ياستاندراد ها

 

 موارد کاربرد

  عمودي و افقی) ( یبدارشعایق کردن انواع سطوح
 ، آردواز سفال چوب، -فلز از جنس ایرانیت، سیمان،

  عایق بندي استخرهاي خانگی، سونا، جکوزي، آب
نما، گنبدهاي مساجد، آجرنماها، بتن و پی 

هاي بهداشتی، موزاییک،  ها، سرویس ساختمان
آشپزخانه ها (زیر کاشی و سرامیک) بدلیل 

 چسبندگی مطلوب به سطح و خاصیت آببندي
 و  عایق نمودن مخازن بتنی و فلزي، سطوح فلزي

شیروانی، کف ، جهت نگهداري آب، گالوانیزه
 کولرهاي آبی 

 ،هاي  لوله جلوگیري از اتالف حرارتی پشت بام
 آبانتقال 

 خواص و مزایا
 بندي یکنواخت و یکپارچه سطوح آب 

 هدایت حرارتی پایین 
 وزن حجمی کم 

 ترمیم پذیر 

 سهولت اجرا 
 اشعه خورشید مقاومت مطلوب در برابر 
  خورشیديکاهش جذب انرژي 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 حالت فیزیکی: خمیري 

 1.1 :وزن مخصوص ± 0.02 𝑔𝑟
𝑐𝑚3 

 درصد 10 ودضریب کشش: حد 

 
 میزان و نحوه ي مصرف

  سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء
سست و همچنین باید عاري از هرگونه آلودگی 

خاك، عوامل  و محیطی مانند روغن، چربی، گرد
سطوح تخریب شده باید با ترمیم  آوري باشد.عمل

کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. الزم است 
قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس 

دهی باشد. مو تمیز و آماده عملیات پوشش و قلم
مورد نظر  سیمانی قبل از استعمال پوشش، سطوح

براي  و مرطوب شود. باید با آب شیرین اشباع
است قبل از  بندي بهتر د چسبندگی و آببهبو
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اجرا این محصول از یک الیه پرایمر آکریلیک یا 
 چسب بتن رقیق شده با آب استفاده شود.

 غلطک،  با استفاده از توان می را سپس محصول
 با تر وسیع سطوح در یا ماله و کاردك، تی، مو، قلم

 سطوح کلیه در سهولت به هوا، بدون اسپري
 دلخواه اجرا ضخامت با دار) شیب و (عمودي، افقی

 .کرد
 نفوذ  به تخلخل و مقدار پوشش دهی محصول

ولی به طور معمول  زیرکار دارد،سطح پذیري 
ک ـش یـپوشاي رـب از این محصولم وگرـکیل۱/٥

 .کافی است عـمترمرب

 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
 باشد یقابل عرضه م يتریل 20 يدر گالن ها. 
 دور از  گرادی+ درجه سانت35+ تا 5 نیب يدردما

 يو در جا خبندانیو دینور خورش میتابش مستق
 شود. يخشک نگهدار

 مناسب ودر بسته  طیدر شرا يصورت نگهدار در
 يسال قابل نگهدار کیو سالم، تا  هیاول يبند

 باشد. یم

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 ندارد.مالحظه  

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

 فوراً به پزشک ن تصادفی درصورت بلعید
 مراجعه شود.

  به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن هاي
موجود از تنفس گرد و غبار آن جدا خودداري 

 شود.

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

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

 


