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 SP-WR302 دیرگیر کننذه ابرروان

 دیرگیری ایه پلی کربوکسیالت اتر با خاصیتافسودنی ابرکاهنذه آب بر پ

 : شرح محصول
SP-WR302  اتش سٍاى کٌٌذُ ای تا حفظ اسالهپ تاال است کِ سثة ایجاد

تاخیش دس گیشش اٍلیِ سیواى هی ضَد. ایي هحصَل تا کاّص ًسثت آب تِ 

 WR302قاٍهت ٍ حفظ ػولکشد تاال هی گشدد. سیواى ، هَجة افضایص ه

ا تَدى صًجیشُ ّای هَلکَلی جاًثی، دس اتتذای ٍاکٌص تذلیل داس

ضذُ ٍ افضایص الکتشیسیتِ ساکي دس رسات سیواى  ّیذساتاسیَى هَجة

دافؼِ  هخلَط تتٌی سا تِ خَتی پخص هی ًوایذ. دس اداهِ ٍاکٌص تا ایجاد

د رسات سیواى دس تتي جلَگیشی کشدُ ذاص تجوغ هج ، الکتشًٍیکی تیي رسات

ایي هادُ اًتخاب تسیاس هٌاسثی  اص یکذیگش هجضا هی کٌذ.آى ّا سا  ّوچٌاىٍ 

 تشای تتي سیضی دس هٌاطق گشهسیش یا تتي سیضی ّای حجین هی تاضذ .

 خواص و اثرات :
  حفظ اسالهپ ٍ جلَگیشی اص ایجاد دسص دس تتي سیضی ّای چٌذ هشحلِ ای 

 تگی ٍ جذاضذى هصالح حتی دس اسالهپْای تاال یا دس تتي ػذم آب اًذاخ

 سیضی اص استفاع 

  افضایص هقاٍهت فطاسی اٍلیِ ٍ ًْایی 

 افضایص هقاٍهت خوطی 

  افضایص هقاٍهت دس تشاتش ػَاهل آسیة کاّص چطوگیش هیضاى ًفَرپزیشی ٍ

 سساى هحیطی

 خاکستش سیلیس ا پَصٍالًْا ٍ فیلشّا ًظیش هیکشٍقاتلیت استفادُ ّوضهاى ت ٍ

 تادی 

 افضایص چسثٌذگی تِ آسهاتَسّا ٍ فَالد 

 موارد کاربرد :

  تتي سیضی تا فَاصل حول طَالًی 

  تتي سیضی ّای حجین 

  تتي سیضی تا لَلِ ّای پوپ تلٌذ یا تا استفادُ اص تاکتBucket 

 تتي سیضی دس صیش آب تا لَلِ تشهی 

  ساخت تتي ّای پش هقاٍهت 

  ساخت تتي ّای پَصٍالًی 

 خت تتي ّای پیص ساختِ سا 

 تتي سیضی دس هقاطغ تاسیک ٍ پشآسهاتَس 

  اهکاى تتي سیضی اص استفاع تذٍى خطش جذاضذگی هصالح 

  ضًَذُ ساخت تتٌْای خَد هتشاکنS.C.C تشای اًجام  یت)یا داسای هحذٍد

 ٍ تتي ّای خَدتشاص ضًَذُػولیات هتشاکن ساصی( 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

 قَُْ ای سٍضي سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  12/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  6 

  گروه: هممحصوالت 
هحصَالت ّن پایِ ٍ ّن  SP-WR302-1ٍ  SP-WR302-2 هحصَالت 

خاًَادُ ایي هحصَل ّستٌذ کِ تا تَجِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ اقتصادی 

 .تَصیِ هی گشدًذ

 

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ  SP-WR302ٌِ هیضاى هصشف تْی

 8/0الی  3/0هَقؼیت اقلیوی پشٍطُ است. هصشف هؼوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 دسصذ ٍصى سیواى هصشفی هی تاضذ .

 روش مصرف :
ایي هحصَل سا هستقیواً تِ تشاک حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . ػول 

یقِ اًجام گیشد تا هادُ افضٍدًی دق 4اختالط تا سشػت تاال ٍ حذاقل تِ هذت 

 کاهال تا تتي تشکیة ضَد .

 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

 ASTM C494 - TYPE B,D,G 

 2330 ایشاى 

 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 40تا  5تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 ی اٍلیِتٌذ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تطکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
ضستطَ تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 


