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  شرح و عملکرد
Bitumer-SB  یو پودرها  ریق  هیبر پا ییتک جز  یمحصول  

  یشدن با حالل ها قی رق تیمخصوص است که قابل یمعدن

  یخوب یرا داشته و در هنگام اجرا از چسبندگ یدروکربنیه

مصالح  گریآسفالت و د ،یآجر ،یبتن ،یبه سطوح فوالد

باشد. پس از خشک شدن در   یبرخوردار م  یساختمان

 نی خواهد بود. ا قاوم مقابل نفوذ رطوبت و بخار آب م 

  یر یسرد و ساده، شکل پذ  یچون اجرا ی ازاتیمحصول از امت

  ف،ی ضع یدهایخوب در برابر اس  یی ایمیمناسب، دوام ش 

  سهیکم در مقا نه یکلر و هز یحاو  ی آب ها ف، یضع یبازها

 نی برخوردار است. ا ی محافظت و آب بند  ی روش ها ریبا سا

و پودر   ی ونیامولس ی ها نیرز ر،یمحصول محافظ شامل ق

پوشش و خشک   جاد یاست. پس از ا ی خاص معدن یها

و   ی بند  شده از هم ازخواص آب  جاد یا ه ی شدن کامل، ال

  ،یون یامولس یها نیو هم از خواص رز ر یق ی محافظت

 نی مناسب در ا باتی وجود ترک ل یبرخوردار خواهد بود. به دل

نرم و قابل اجرا است و   اریدر موقع اجرا بس ،ی ریماده ق

 سرد قابل اجراست. تبصور

زیر قابل   کیفیت و عملکرد این محصول براساس استاندارد

 :کنترل است

▪ BS-3416 

 موارد کاربرد

  در  استفاده قابلیت دارای  و  فنلی  ساختار فاقد  ▪

 آشامیدنی  آب  مخازن

 ورزشی و استخرها اماکن ▪

 غذایی مواد   ذخیره سیلوهای ▪

پوشش حفاظتی در برابر آب، امالح و یون های   ▪

 خورنده در فونداسیون ها و بتن های دفنی 

 خواص و مزایا
 انعطاف مناسب ▪

 ارزان و مقرون به صرفه بودن  ▪

 سهولت اجرا ▪

  ی عیوس  ف یمناسب در برابر ط شیمیایی اریپاید  ▪

 ییایمیش  باتی از ترک

 د سر ایجرا ▪

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 سیاه غلیظ  مایع  :ظاهری شکل ▪

 مکعب  متر  در  کیلوگرم  900 :مخصوص  وزن ▪

  25 در  ساعت 2 حدود: اولیه شدن خشک  زمان ▪

 سانتیگراد درجه 

  25 در  ساعت 24 حدود :نهایی شدن خشک زمان ▪

 سانتیگراد درجه 

 پذیری: دارد  اشتعال ▪

 

 میزان و نحوه ی مصرف

سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء   ▪

سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی  

عوامل  و  محیطی مانند روغن، چربی، گردوخاک

تخریب شده باید با ترمیم   سطوح  آوری باشد.عمل

کننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. الزم است  

قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیرکار با برس  

 دهی باشد.مو تمیز و آماده عملیات پوششو قلم
را می توان بر روی سطح مرطوب اجرا  محصول 

وجـود داشـته باشـد،   زیادینمود ولـی نبایـد آب 

خـشک و زبـر بایـستی  سـطوح گـرم و خیلـی 

ی از  پرایمرید با قبـل از اجـرا الیـه اصـلی بـا

. در صورت نیاز به  شوند مرطوب همین محصول 

اجرای الیه های بعدی الزم است الیه قبلی به  
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هم   به صورت  دو الیه باید  طورکامل خشک شود.

اجرا شود تا ضخامت الیه خشک شـده بـه   ،جهت

نیز با   وم برسد. سطح الیه د  یک میلی متر  حـدود

استفاده از ماسه شکسته تمیز زبر گردد تا اتـصال  

مکـانیکی بـرای اجرای مالت فراهم گردد.  

 میلی لیتر باشد.(  50)ضخامت مالت حداقل 
محصول   کیلوگرم با هربسته به سطح مورد اجرا،  ▪

میلیمتر   1/1به ضخامت  رامتر مربع  2 می توان

 . پوشش داد

نحوه استعمال یا اضافه  هر گونه تغییر در مقدار یا  ▪

هماهنگی   با  باید  نمودن ترکیب دیگری به محصول 

 کارشناسان فنی این شرکت انجام شود. 

 

 بسته بندی و نحوه ی نگهداری
 .لیتری قابل عرضه می باشد  20در گالن های   ▪

+ درجه سانتیگراد دور از  35+ تا 5دردمای بین  ▪

و در جای   یخبندان تابش مستقیم نور خورشید و 

 .نگهداری شودخشک 

در بسته   در صورت نگهداری در شرایط مناسب و  ▪

سال قابل نگهداری   یک  تا و سالم ، بندی اولیه  

 .می باشد 

 

 در هنگام مصرف اقدامات احتیاطی

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل   ▪

 مالحظه  ندارد. 

باید  صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم  در ▪

 فوراً با آب فراوان شسته شود. 

 درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود.  ▪

از تنفس   با ریزی بسیار باالبه دلیل وجود ذرات  ▪

   گرد و غبار آن جدا خودداری شود.

ماسک   ،هنگام حمل و  استعمال حتما از دستکش ▪

 و عینک استفاده شود. 

خارج از محدوده ارائه   ر یچون استفاده در مقاد یدر موارد 

به هرگونه   از یو درصورت ن یبرگه اطالعات فن  ن یشده در ا

  ان یبتن پارس  ی ایبا کارشناسان شرکت دن یلیاطالعات تکم

 .د یتماس حاصل نمائ

 


