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  شرح و عملکرد
رزین هاي و ر ـه قیـر پایـیک مایع ب ین محصولا

ده و عالی بور چسبندگی بسیاداراي که  امولسیونی است
نگ ه رسیاو سخت اي تبدیل به الیه ن خشک شداز س ـپ

این محصول محافظ شامل قیر، رزین هاي  د.می شو
پودر هاي خاص معدنی است. پس از ایجاد امولسیونی و 

پوشش و خشک شدن کامل، الیه ایجاد شده از هم 
ازخواص آببندي و محافظتی قیر و هم از خواص رزین هاي 
امولسیونی، برخوردار خواهد بود. به دلیل وجود ترکیبات 
مناسب در این ماده قیري، در موقع اجرا بسیار نرم و قابل 

 ابل اجراست.اجرا است و بصورت سرد ق

 موارد کاربرد

o ي هازه سازن و مخا در جرو آبتن روي بند بر آب ه ـالی
 ه آبدـنارنگهد

o وبیــچش وــکفپت اــصب قطعــن جهتسب ــچ ،
 و هدـسط شـستایرین منباپلی ه، عایق کنندي تخته ها

 ت.مالاي رـبه دـهنل دصاـتاه ـک الیـید اـیجاجهت 
o کفدرجدید ي هازه سادر یک الیه میانی د یجاا 
o جیرخاو خلی ي داهااریود پوشش 
o  سفالت، آونیـش قیرگـا پوشـا بـسقف هاع نواتعمیر ،

، سنگ، تخته، سبکت مال، بتن، لومینیمب، روي، آسر
ه ـک الیـیان وـبه عنج دار، و هن مو، ورق آبستآز

 طوبت.ربر ابردر محافظ 
o  ایق ـع، ستـب، آزنیبتح سطو انواع عمومیي بندآب

 ب.چوش و نگ فرـسم، اـب

 خواص و مزایا
o انعطاف مناسب 
o ارزان و مقرون به صرفه بودن 
o سهولت اجرا 

o مناسب در برابر طیف وسیعی از شیمیایی اري پاید
 ترکیبات شیمیایی

o و عدم نیاز به حرارت دسراي جرا 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
o هتیره اي نگ: قهور 
o   انتی ــسم در رــگ 01/1±0,03ص: صوــمخوزن

 اده سانتیگرــجدر 25در ب ــر مکعــمت
o جه در +100تا  -30( يي کاربرمال: دشتعااجه در

 لشتعااغیر قابل  )ادسانتیگر
o ادجه سانتیگردر 50تا  5ا: جري اماد 
o به ازاي میلیمتر 1ه: خشک شدي ضخامت الیه ها

 هر مترمربعدر کیلوگرم  2 مصرف

 و نحوه مصرف نمیزا
o  سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد

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

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

-مو تمیز و آماده عملیات پوششکار با برس و قلم
سطح روي بر ان می تورا محصول دهی باشد. 

د وـجو زیاديآب د ـی نبایـلد ونموا جرب امرطو
و شک ـخ یـخیلم و رـگح طوـس، دـته باشـشدا
ید با اـلی بـصاه ـالیا رـجاز ال ـستی قبـر بایـبز

. در شوندب مرطوي از همین محصول یمراپر
ست زم االي بعدي الیه هااي جرابه ز نیارت صو

به  الیه بایددو  د.کامل خشک شورالیه قبلی به طو
تا ضخامت الیه د شوا جرا ،هم جهت صورت

برسد.  یک میلی متر وددـه حـبه دـخشک ش
ماسه شکسته ده از ستفاانیز با  دومسطح الیه 

اي جراي ارـانیکی بـمکل صاـتاتا دد بر گرزتمیز 
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 50قل احدت (ضخامت مالدد. هم گرافرت مال
 میلی لیتر باشد.)

o  ،محصول  کیلوگرم با هربسته به سطح مورد اجرا
میلیمتر  1/1به ضخامت  رامتر مربع  2 می توان

 .پوشش داد
o بسته بندي و شرایط نگهداري 

o  لیتري قابل عرضه می باشد 20در سطل هاي 
o  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +

و در جاي  تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان
 .نگهداري شودخشک 

o  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته
سال قابل نگهداري  تایکو سالم، بندي اولیه 

 می باشد

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

 ندارد.
o  درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با

 آب فراوان شسته شود.
o .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 
o  و هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش و ماسک

 عینک استفاده شود.
 


