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  شرح و عملکرد
PU-FOEAM  یک محصول تک جزئی حاوي پلیمر پلی

اورتان می باشد.این محصول در تماس با هوا خشک می 
به صورت مایع عرضه می گردد وبعد از  PU FOAMگردد.

 اجرا با رطوبت منبسط می گردد.

 موارد کاربرد

 استفاده در اتصاالت و درزها به عنوان نفوذ بند 
  مورد استفاده در مفاصل و اتصاالت خارجی

 ساختمان
 نقاطی که در آنها تراوش آب وجود دارد 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
  :مایع غلیظحالت فیزیکی 

  :سفیدرنگ 

 :گرم بر سانتی  1/0با رواداري  7/1وزن مخصوص
 متر مربع

 نیوتن بر سانتی متر مکعب 9مت کششی: مقاو 

  :درجه سانتی گراد 45تا  5دماي قابل عملکرد 

 نحوه ي مصرفمیزان و    
 

  سطح مورد استعمال باید عاري از هرگونه
 آوري آلودگی از قبیل چربی، خاك، مواد عمل

مرطوب نمودن سطح به اتصال بهتر باشد. 
 کمک می نماید

  پس از آنکه سطح مرطوب گردید فوم را براي
بار به شدت تکان دهید.نازل را 30تا  20ت دم

همراه شیلنگ یا لوله پالستیکی کامال به 

.اهرم سوپاپ را با دقت نمائید سوپاپ متصل
زیاد خارج نمائیدوخارج شدن فوم را با اعمال 
فشاري هاي متفاوت و یا برگرداندن نازل 

  کنترل کنید

 نحوه ي نگهداريبسته بندي و   
  میلی لیتري  700قوطی هاي این محصول در 

 قابل عرضه می باشد
  دور  گراد سانتیدرجه  +30تا  +10دردماي بین

یخبندان و در  واز تابش مستقیم نور خورشید 
 .نگهداري شودجاي خشک 

  در ودر صورت نگهداري در شرایط مناسب 
سال قابل یک  و سالم، تااولیه  بندي بسته

 است.نگهداري 

 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 مراجعه  ن تصادفیدرصورت بلعید
 شود.

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

  بعد از اتمام کار، کلیه ابزار ها توسط حاللهاي نفتی
 شستشو گردد

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


