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  شرح و عملکرد
 Faceseal-WBSمحافظآب و  هکنند فعد پوشش یک 

است.  نسیلوکسا - نسیال ییایمیش انیبا بن بتنی حسطو
از نفوذ آب و  یمانیس يمحصول با نفوذ به درون سازه ها

 ترکیبکند.  یم يریامالح محلول به درون سازه جلوگ
 ربسیا محافظآب،  عـفد ايبر نسیلوکسا -نسیالمطلوب 

 به ذنفو با بیترک نی. استا یمانیس هیسطوح پا يبرا یبخو
 تــطوبر اــب بــترکیو  تنــب ذــمنافحفرات و  خلدا
 لطودر  ،یمانیدر ساختار سازه س دوــموجآب  راــبخ اــی

کاهش  و نسیلوکسا یــپل لیبا تشک ،بتن يهارکاپیال
 تیخاص ،یمانیآب، به سطح سازه س یجذب سطح تیخاص
 بخشد. یم يگریزآب

زیر قابل  کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد
 :کنترل است

 ASTM D5095 
 ASTM D6489 
 ASTM E514 

 موارد کاربرد

  وح سطدافع آب از روي انواع محافظ پوشش
ي از ورود وگیرـجلر وـه منظـبمختلف ساختمانی 

 آب و امالح موجود در آب
 سطح مصالح ساختمانیره کاهش شو 
 کاهش نفوذ پذیري سطوح گچی 

 خواص و مزایا
 زه اـجاه ـنتیجر و در اـبخوج خري از جلوگیرم عد

 ه مصالحـنفس بـت

  لعمل عالیاعکس ذ و نفوداراي 

 قابلیت شستشو 

  سازهدوام طوالنی روي 
  فمصرده ماو آتک جزیی 
 یونهاي مهاجم حامل ذ آب نفوي از جلوگیر

 ها.ت سولفاو ید ها اکلرهمچون 
 گی سطحدلوو آنگ رتغییر ي از جلوگیر 
 دافع ایده آل آب 
 سهولت اجرا 
 عدم تاثیر نامطلوب در ظاهر سازه 
  بیآپایه ي با پوشش هاط ختالاقابل 

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

 نگي رمایع شیري: شکل ظاهر 

  1 ±02/0ص: مخصووزن 𝑔𝑟
𝑐𝑚3 جهدر 20 در 

 ادسانتیگر

 ا: بدون یخ زدگیجري امادقل احد 

  کامال ه: بدون ضخامت ضخامت الیه خشک شد)
 می کند)ذ نفو

 از قبل و بالفاصله ي: بعدي الیه هاا ي جرن اماز
 الیه قبلین خشک شد

 

 میزان و نحوه ي مصرف
به سطحی آشیر فاقدو بایستی خشک ح مورد نظر سطو

سطح باید باشند. ه شدآوري ل ـل عمـکامره طوـبو  باشند
هر آوري و عمل ده ماو غن قالب د روجوکامال عاري از و

ن باشد. به سیماآشیرو پوشش قبلی ، گریس، غنروگونه 
هرگز محصول را بزنید. ف کامال هم مصراز قبل محصول را 

یک پیستولت با ا جراق نکنید. ـقیل آن را رالـا حـیآب ا ـب
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م پذیر است. به هنگام اجرا، اـنجاو ـم مـا قلـیر و شاـکم ف
ع شباه و اشدداده سطح پوشش م مطمئن شوید که تما

ن شدري تا حد جادي محصول باید عموح سطودر  دد.گر
ز و غاآپایین ترین نقطه د. پوشش دهی باید از شوه پاشید
ان عنوی به ـقتود. ـه یابـمادامنظم به سمت باال ر به طو

ه ـالی 2قل ادـحد وـمی شف مصره شدع شبااالیه محافظ 
پوشش کامل اي متوسط برف ست. مصرزم اشت سر هم الـپ

بسته به سطح هر لیتر می باشد. ازاي مترمربع به  3ود حد
 6تا  3ود دـحکیلوگرم یک ، هی بهینهدپوشش مورد اجرا 

 را پوشش می دهد.مترمربع 

 

 بسته بندي و نحوه ي نگهداري
  لیتري قابل عرضه می باشد 20گالن هاي در. 
  درجه سانتیگراد دور از 35+ تا 5دردماي بین +

یخبندان و در جاي  تابش مستقیم نور خورشید و
 خشک نگهداري شود.

  در صورت نگهداري در شرایط مناسب ودر بسته
بندي اولیه و سالم، تایک سال قابل نگهداري می 

 باشد.

  کنش ا واطوبت هوربا این محصول ینکه ابا توجه به
دد و پرهیز گرا طوالنی با هوس تما، از هددمی 

د، باید نمی شوف صرـه مـکدام ماوف را ظردرب 
 داشته شود.بسته نگه 

 
 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

  این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل
 مالحظه  ندارد.

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

 .درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود 

  از تنفس  با ریزي بسیار باالبه دلیل وجود ذرات
  گرد و غبار آن جدا خودداري شود.

 ماسک و  ،هنگام حمل و استعمال حتما از دستکش
 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

 


