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 SP-W101 آببنذ کننذه روانفوق 

 آببنذ کننذه / کاهنذه آب/  روان کننذهفوق 

 : شرح محصول
SP-W101  فَق سٍاى کٌٌذُ ای است کِ تا ّذف آتثٌذی تتي ٍ کاّش

دیذُ است . ایي هحصَل دسصذ ًسثت آب تِ سیواى تَلیذ گش 15حذاقل 

تیي  ّای هحلَلی هی تاشذ کِ هَجة پش کشدى فضای خالیداسای فیلش

 سٌگذاًِ شذُ ٍ تتي سا آتثٌذ هی ًوایذ. 

 خواص و اثرات :

 ساخت تتي  ًفَرًاپزیش 

 هٌاسة تشای استفادُ تا هصالح گشدگَشِ ٍ سٍدخاًِ ای 

 هٌاسة تشای تتي سیضی دس َّای هؼوَلی 

 افضایش هقاٍهت فشاسی 

  کاسایی تتيافضایش 

  چسثٌذگی داخلی تتيافضایش 

  سٌگذاًِ ّای تتيکاّش خطش آب اًذاختگی ٍ جذایی 

 
 

 موارد کاربرد :

 ... ٍ ساخت اًَاع ساصُ ّای آتی ًظیش : تصفیِ خاًِ ، استخش ، هخضى 

     ساخت تتي ًفَرًاپزیش دس هجاٍست تا آب ّای صیرش صهیٌری ٍ آب ّرای

 سطحی ًظیش فًَذاسیَى ٍ دیَاس حائل

 ُساخت تتي پیش تٌیذ 

 تَلیذ آجش ٍ تلَک تتٌی 

 ٌاسثی تشای اسرتفادُ دس کٌراس ٍاتشپرشٍف    ًکتِ : ایي هحصَل اًتخاب ه

 ّای پَدسی دس تتي تشای ساخت تتي ًفَرًاپزیش هی تاشذ.

 

 
 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

 قَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  12/1 

 دسصذ 1/0کوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  7 

 

 

 

 

 

 
 

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ ششایظ کاسگاّی ٍ  SP-W101هیضاى هصشف تْیٌِ 

 2الی  8/0هَقؼیت اقلیوی پشٍطُ است. هصشف هؼوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 دسصذ ٍصى سیواى هصشفی هی تاشذ

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

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

 کاهال تا تتي تشکیة شَد .

 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي  

 ASTM C494 TYPE A,D 

 BS5075 PART1  

 2930 ایشاى 

 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  2تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ سال دس تستِ یك

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تشکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گرشدد.   استفادُ اص ػیٌك، دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
شستشَ تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست تواس تا پَست

 . َدتِ پضشك هشاجؼِ ش دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 


