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Երկկոմպոնենտ ցեմենտի վրա հիմնված ներկ 

(Nano Technology) 

 

*Նկարագրություն. 

 

         Երկկոմպոնենտ  ցեմենտի վրա հիմնված ներկը ցեմենտի, փոշի խեժերի և 

նանոնյութերի վրա հիմնված փոշի ներկ է, որը պատրաստված է հատուկ հումքով: 

Բացի գեղեցիկ տեսքից, այն կազմում է խոնավության և քիմիական նյութերի 

դիմացկուն ջրակայուն շերտ: Լավ կպչունության և քերման պատշաճ դիմադրության 

շնորհիվ այն պաշտպանում է մակերևույթները և բարձրացնում երկաթբետոնե և 

մետաղական մակերեսների ամրությունը: Այս ներկը ծախսարդյունավետ ծածկույթ է 

ճակատային և բետոնե և մետաղական մակերեսները գեղեցկացնելու համար: Այն 

կարող է կիրառվել որպես վերջնական ծածկույթ ինչպես ներքին, այնպես էլ 

արտաքին մակերեսների վրա: Այս ներկի միայն մեկ շերտն է ամբողջությամբ 

ծածկում մակերեսները: Այն չի մաքրվում բետոնե մակերեսների միատարրության 

պատճառով: 

 

*Դիմումներ. 

 

Ներքին և արտաքին ճակատների 

անջրանցիկ գունավոր ծածկույթ 
 

Բետոնի և մետաղի մակերեսների 

պաշտպանություն խոնավությունից և 

կոռոզիայից 
 

Գունավոր ծածկույթ եզրաքարերի և 

բետոնե մասերի համար 
 

Գունավոր ծածկույթ բետոնե հատակի 

համար 
 

Գունավոր ծածկույթ մետաղական 

մակերեսների համար 
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*Առավելությունները. 

 

Միատարրություն բետոնե 

մակերեսով 
 

Բետոնի և պողպատի ամրության բարելավում 

և կոնստրուկցիաների սպառվող կյանքի 

բարձրացում 
 

Կիրառվում է բետոնի, գաջի, 

մետաղի և փայտի մակերեսների 

վրա 
 

Թույլ է տալիս  

հիմք-ին (մասնավորապես բետոնե 

մակերեսներին) շնչել 
 

Լավ կպչունություն 
(Pull Off>2 N/mm) 

Դիմադրություն ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթման դեմ 
 

Պաշտպանեք նյութը քիմիական 

նյութերից 
 

Խոնավության դեմ դիմադրության և 

անթափանցելիության բարձրացում 

 

 

Կիրառվում է թաց մակերեսների 

վրա 
 

Առանց ցնդող օրգանական միացությունների 

(VOCs) և կիրառելի է սահմանափակ 

ներքին տարածքների համար 
 

 

 

*Ֆիզիկական և քիմիական հատկություններ. 

 

Գույնը 
 

Ավելի քան 20 գույներ 
 

Արտաքին տեսք 
 

Փոշի 
 

Density Խտություն 
 

 
1,1 գ / սմ 3 
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Քլորիդ իոն 
 

NA 

pH 
Ալկալային 

 

Կարծրություն 
 

7-8 MOH 

Անթափանցելիություն 
 

 
Փորձարկվել է մինչև 6 բար 

Փաթեթ 
 

4 և 20 կգ դույլեր 
 

 

* Ակնարկներ. 

 

•300-ից 1000 գր / մ 2 (կախված պահանջվող տեխնիկական բնութագրերից): 

•Սկզբից մաքրեք և լվացեք մակերեսը ՝ աղտոտող նյութերը վերացնելու համար: 

•Այս ծածկույթը պետք է կիրառվի երկու քայլով: 
 

• Առաջին քայլում փոշին և հեղուկը պետք է խառնվեն 3: 2 հարաբերակցությամբ: 

• Օրինակ, 300 գր փոշին խառնել 200 գր հեղուկի հետ և լավ խառնել, ապա կիրառել 

այն որպես հիմք: 
 

30 րոպե է: Չորացման մակարդակն ավելի բարձր է տաք -• Չորացման ժամանակը 20

միջավայրում: 

• Այս հարաբերակցությունը փոքր-ինչ փոխվել է երկրորդ շերտի համար: Հեղուկը 

խառնվում է փոշու հետ 4: 1 հարաբերակցությամբ և այնուհետեւ կիրառվում 

մակերեսի վրա: 

• Սուբստրատը պետք է լավ ներկված լինի: Ներկը պետք է քսել պատրաստումից 30-

60 րոպե հետո (կախված ջերմաստիճանից և խոնավությունից): Ներկը պետք է 

բուժվի 3-ից 7 օրվա ընթացքում մակերեսին: 

 


