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شرح کاال
ًاًَسیل یک قیر اهَلسیًَی اصالح ضذُ تا پلیور ٍ ًاًَ ررات آهادُ هصرف است کِ تذٍى ًیاز تِ گرها
ٍ تاسَْلت ٍ سرعت تاال تا رٍش ّای هعوَل هاًٌذقلوَ،غلتک یا اسپری تر رٍی سطح اعوال ضدذُ ٍ
تِ صَرت یکپاچِ تِ آى چسثیذُ ٍ تطکیل الیِ آب تٌذ تا خاصیت ارتجاعی عالی هیذّذ.
پایِ ی آب است

غیرقاتل اضتعال است

خاصیت اًعطاف عالی %300

دٍستذار هحیط زیست است

خاصیت کطساًی

هقاٍم در تراترUV

هَارد هصرف:
تِ دلیل هقاٍهت تِ  uvتاال ٍ هقاٍم در تراتر دهای تاال تذٍى ضرُ هیثاضذ.ایي هحصَل کدارترد ّدای تسدیار
زیادی دارد از جولِ:
عایق کاری آضپسخاًِ ٍ حوام

عایق کاری فًَذاًسیَى ساختواى ّا

زیر سازی هخازى ٍ استخرّا
آب تٌذی هخازى ٍ استخرّا

عایق کاری دیَارّای حائل

عایق کاری دیَارّای خارجی

عایق کاری سرٍیس تْذاضتی

عایق کاری پی ساختواى

عایق زیر ًواتخصَظ رٍی ضاتکریت

هطخصات فٌی:
رًگ :هطکی

یَى کلرایذً:ذارد

حالت ظاّری:یکپارچِ ٍتذٍى درز

حالت:هایع

زهاى خطک ضذى6:ساعت

حالل:آب

ظاّر:هایع غلیظ

هقاٍهت درهقاتل گرهای 100درجِ

تذٍى تاٍل زدگی ٍ ضرُ کردى

ٍزى هخصَظ1g/cm3:

تستِ تٌذی :ظرف20ٍ4کیلَیی

اًعطاف%300:

ًحَُ اهادُ سازی سطح ترای اجرا
سطح زیرکار را کاهال تویس ٍ عاری از قطعات سست ٍ
لق ٍ چرتی ًواییذ

ًحَُ آهادُ سازی سطح ترای اجرا

ًحَُ آهادُ سازی سطح ترای اجرا

درصَرت ًاصافی سطح را صاف ٍ لیسِ ای

ّریک کیلَگرم از ًاًَسیل تیي 1تا1.5هترهرتع را

ًواییذسپس تا پاضص،ترس یا غلتک تر رٍی سطح

پَضص هیذّذترای تٌظین ضخاهت ازهص فایثرگالس

اعوال ًواییذ.

استفادُ کٌیذ.

آهادُ سازی رًگ ٍ ًحَُ اجرا:
در صَرت سفت تَدى اهَلسیَى ترای رقیق کردى آى از آب استفادُ کٌیذ.

دستگاُ اعوال ًاًَسیل

قلوَ

دستگاُ اعوال ًاًَسیل

غلتک

دستگاُ اعوال ًاًَسیل

پیستَلِ

هَارد ایوٌی ٍ ًگْذاری:
ایي هادُ ضیویایی است ٍ در صَرت تواس تا چطن تِ آى آسیة ٍارد هیکٌذ.
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استاًذارد ٍ رٍش آهادُسازی سطح:

