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 SP-WR102دیرگیر بته  کىىذٌ ريان

 / دیرگیر کىىذٌ ريان کىىذٌ

 : شرح محصًل
دسصذ  5هحصَلی پشکاستشد تا خاصیت کاّص حذاقل  SP-WR102هحصَل 

ًسثت آب تِ سیواى تَدُ کِ تا ایجاد تاخیش دس گیشش اٍلیِ سیواى ، تِ آى 

 خاصیت کٌذگیش کٌٌذگی هی دّذ. استفادُ اص ایي هحصَل هَجة تْثَد

یکپاسچگی تتي هی گشدد ٍ تا هقذاس آب تشاتش دس هخلَط ، سٍاًی تیطتشی دس 

تتي حاصل هی ضَد، لزا تتي اص هضیت کاّص آب ٍ افضایص هقاٍهت تْشهٌذ 

 خَاّذ ضذ.

 

 خًاص ي اثرات :

   کاّص هیضاى آب 

 پزیشی تتي ٍ افضایص دٍام تتي کاّص هیضاى ًفَر 

  هذت صهاى کاساییافضایص 

 تتي دس سٌیي هختلف افضایص هقاٍهت 

 کاّص خطش آب اًذاختگی ٍ جذایی سٌگذاًِ ّای تتي 

  تَجَد آهذى تشک ّای سطحیجلَگیشی اص 

 
 

 مًارد کاربرد :

 ساخت تتي تشای هسافت حول طَالًی 

  هٌاسة تشای تتي سیضی دس ضشایط آب ٍ َّایی گشم 

  تاکتپوپ ٍ هٌاسة تشای تتي سیضی تا 

 ٍف ّاای پاَدسی   پشفیلشّا ٍ اًَاع ٍاتش هٌاسة تشای استفادُ ّوضهاى تا

 ًاپزیش تشای ساخت تتي ًفَر

 هٌاسة تشای استفادُ تا هصالح ضکستِ ٍ سٍدخاًِ ای 

 

 

 
 

 مشخصات فیسیکی ي شیمیایی
 هایع حالت فیضیکی

 قَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  11/1 

 دسصذ 1/0کوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  7 

 

 

 

 

 

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ  SP-WR102هیضاى هصشف تْیٌِ 

 5/1الی  4/0هَقعیت اقلیوی پشٍطُ است. هصشف هعوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 دسصذ ٍصى سیواى هصشفی هی تاضذ

 

 ريش مصرف :
ایي هحصَل سا هستقیواً تِ تشاک حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . عول 

دقیقِ اًجام گیشد تا هادُ افضٍدًی  4اختالط تا سشعت تاال ٍ حذاقل تِ هذت 

 کاهال تا تتي تشکیة ضَد .

 

 استاوذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي  

 ASTM C494 TYPE A,B,D 

 BS5075 PART1 

 2330 ایشاى 

 

 شرایط وگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  2تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت وگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یك سال دس تستِ

 وًع بستٍ بىذی:
 کیلَگشهی 220تطکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 وکات ایمىی :

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

 . تِ پضضك هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 


