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  شرح و عملکرد
 يها نیو رز رـقی هـپای رـب ،مایع تک جزئیمحصول  نیا

و  دهبو عالی ربسیا چسبندگیداراي  کهاست  یونیامولس
 نگر هسیاو  سختاي  الیه به تبدیل نشد خشکاز  سـپ

حالل هاي قابلیت رقیق شدن با محصول  نی. ادشو می
پوشش و خشک شدن  جادیپس از ا هیدروکربنی را داشته و

 یو محافظت يبند شده از هم ازخواص آب جادیا هیکامل، ال
برخوردار خواهد  ،یونیامولس يها نیو هم از خواص رز ریق

در  ،يریماده ق نیمناسب در ا باتیوجود ترک لیبود. به دل
نرم و قابل اجرا است و بصورت سرد قابل  اریموقع اجرا بس

این ماده مطابق استانداردهاي زیر ارزیابی می  .اجراست
 گردد:

 BS-3416 

 موارد کاربرد

  بندآب  هـالیفاقد ساختار فنلی بوده و 
 يها زهساو  زنمخاروي  بر مناسبی

 است آب هدـنارنگهد
 تاــقطع صبــنجهت  سبــچ 

 عایق يها تخته ،وبیــچ شوــکفپ
و  هدـش سطـمنب ستایرینا پلی ه،کنند
 هدـهند لصاـتا هـالی کـی داـیجا جهت

 .تمال ايرـب
 جدید يها زهسادر  میانی الیه یک دیجاا 

 کفدر
 جیرخاو  خلیي دا هااریود پوشش 
 شـپوش اـب اـه سقف اعنوا تعمیر 

 ،لومینیمروي، آ ب،سر ،سفالتآ ،ونیـقیرگ

 ،بستآز ،سنگ ،تخته ،سبک تمال ،بتن
 هـالی کـی انوـعن بهدار و  جمو هنورق آ

 طوبتر برابردر  محافظ
 بتنی حسطوانواع  عمومی يبند آب ،

  بچوو  شفر نگـس، ماـب ایقـع ،ستـبآز
 

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

 مناسب در برابر طیف وسیعی از شیمیایی اري پاید
 ترکیبات شیمیائی

 دسراي جرا 

 

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

 اده سانتیگرــجدر 25در ب ــر مکعــمت

  :کیلو گرمهرازاي متر مربع به  5/4تا  1پوشش 

 جه در +100تا  -30( يي کاربرمال: دشتعااجه در
 لشتعااغیر قابل  )ادسانتیگر

 ادجه سانتیگردر 50تا  5ا: جري اماد 

 به ازاي  میلیمتر 1ه: خشک شدي ضخامت الیه ها
 هر مترمربعدر کیلوگرم  2 مصرف
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 میزان و نحوه ي مصرف
 

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

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

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

در دهی باشد. مو تمیز و آماده عملیات پوششو قلم
ست زم االي بعدي الیه هااي جرابه ز نیارت صو

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

برسد. سطح الیه  یک میلی متر وددـه حـبه دـش
دد بر گرزماسه شکسته تمیز ده از ستفاانیز با  دوم
هم افرت مالاي جراي ارـانیکی بـمکل صاـتاتا 
 میلی لیتر باشد.) 50قل احدت (ضخامت مالدد. گر
 شید تا به ابتره را شدا جرت امالو پوشش ها م تما

از این محصول را الیه  سهید. ـر برسـجآطح ـس
خشک  ازل ـقبرا ر ـخآه ـطح الیـسو د ـنمائیا جرا

 ماسه پاشی کنید.ن شد

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

 .پوشش داد
  

 ي و نحوه ي نگهداريبسته بند
  لیتري قابل عرضه می باشد 20در گالن هاي.  
  درجه سانتیگراد  35+ تا 5دردماي بین +

 دور از تابش مستقیم نور خورشید ویخبندان
 .نگهداري شود و در جاي خشک 

 در  در صورت نگهداري در شرایط مناسب و
سال قابل  یک تاو سالم ، بسته بندي اولیه  
 .نگهداري می باشد

 
 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.

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

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

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
 


