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 SP-Bitucoat  عایق رطوبتی بیتومری

 ت رقیق ضذن در آبپوضص محافظتی مقاوم قیری با قابلی

 : ضرح محصول
تک جضئی ٍ خویشی ًَػی پَشش هحافظتی  SP-Bitucoat ػایق تیتَهشی

تش پایِ قیش اهَلسیًَی هی تاشذ کِ تَسط سصیي تیتَهي ساتش اشثاع گشدیذُ 

اهالح ٍ یَى ّای هخشب ٍ ًفَر آب اص ػایق تیتَهشی تا ّذف جلَگیشی است. 

شیویایی هَجَد دس خاک تش سٍی سطَح تتٌی پیش اص دفي شذى ٍ یا سطَح 

 ضایای هْن اص ههَسد استفادُ قشاس هی گیشد. شاتکشیت شذُ قثل اص تتي سیضی 

 ٍ پس اص خشک شذى آىخاصیت االستیسیتِ  ایي هحصَل هی تَاى تِ

 اشاسُ ًوَد.چسثٌذگی تسیاس تاال تِ سطح صیش کاس 

 هقادیش صیادی حاٍی SP-Bitucoat.Fًکتِ: ًَع خاصی اص ایي هحصَل تٌام 

هی تاشذ کِ هَجة حصَل هقاٍهت ّای  P.P.Fiber الیاف پلی پشٍپیلي

 کششی ٍ خوشی تیشتشی دس ػایق اجشا شذُ هی گشدد.

 خواظ و اثرات :
 فاقذ افتادگی ٍ ششُ پس اص اجشا 

  سیواًیچسثٌذگی صیاد تِ سطَح تتٌی ٍ 

  اشتؼالفاقذ حالل ّای ًفتی ٍ غیش قاتل 

 هقاٍم دس تشاتش آب ّای کلشداس 

 هقاٍم دس تشاتش ًوک ّا، یَى کلش ٍسَلفات 

  ٍ دس حالت خویشی قاتلیت اًحالل دس آب داسد ٍلی پس اص خشک شذى

 تشکیل فیلن ، کاهال ضذآب هی شَد

 اجشای سشیغ ٍ آساى 

 شذى داسای خاصیت اًؼطاف پزیشی پس اص خشک 

 موارد کاربرد :

 ٍ هخاصى هذفَى ػایق کاسی دیَاسّای حائل، صیشصهیي ّا ، تًَل ّا 

  ، پیش اص تتي سیضیػایق کاسی دیَاسُ ّای شاتکشیت شذُ ساصُ ًگْثاى 

      ایجاد یک الیِ پَشش سٍی فًَذاسیَى ّا ٍ سطَح دس تواا  تاا یاَى ّاای

 هخشب

  ٍ شاتکشیت شذُآتثٌذی ٍ کٌتشل سطَتت دس سطَح تتٌی ٍ سیواًی 

 جْت تؼویشات ٍ صیشساصی پیش اص ػایقکاسی ًْایی 

 تؼٌَاى پشایوش تشای چسثٌذگی تْتش ػایق ّای ٍسقِ ای پلی استش 

  تشای ساصُ ّای دس هجاٍست دائن تاUV خَسشیذ تَصیِ ًوی گشدد 

 

 مطخصات فیسیکی و ضیمیایی
 هایغ غلیظ حالت فیضیکی

 قَُْ  ای تیشُ سًگ

gr/cm ٍصى هخصَص
3 1/0 ±  5/1 

 تا پیش اص خشک شذى قاتلیت اًحالل دس آب

 ساػت C° 25  24 دس دهای صهاى خشک شذى

 سٍص 7تا  3 صهاى خشک شذى ًْایی

 

 مقذار مصرف :
 تیي تخلخل سطحتستِ  SP-Bitucoatػایق تیتَهشی هیضاى هصشف تْیٌِ 

م دس کیلَگش 3الی  2ح صاف ٍ َکیلَگشم دس ّش هتش هشتغ سٍی سط 1الی  5/0

 هیلیوتش هی تاشذ. 1ضخاهت  تاّش هتش هشتغ تشای سطَح شاتکشیت 

 روش مصرف :
سطح سا اص ّشگًَِ آلَدگی ٍ اتتذا  SP-Bitucoatتشای اجشای ػایق تیتَهشی 

ػایق سا تا ًسثت یک تِ یک تا آب . کٌیذًوٌاک سپس غثاس تویض ٍ گشدٍ

ًواییذ. پس اص خشک طح اجشا سٍی س ٍ یک الیِ تؼٌَاى پشایوش کشدُکیة تش

 ، پَشش سا سٍی سطحشذى الیِ پشایوش، ٌّگاهی کِ دست تِ سطح ًچسثیذ

 ، غلطک یا پیستَلِ اجشا ًواییذ.آهادُ شذُ تِ ٍسیلِ قلن هَ، تش 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسد تا هحصَل ایي

 ACI515IR-79 

 ضرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  5ٍ دس دهای  تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 200تشکِ  – کیلَگشهی 20 سطل

 نکات ایمنی :

گاشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لثا  کاس دس صهاى اجشا تَصیِ های 
شستشاَ  ب فاشاٍاى  تالفاصلِ تا آٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست توا  تا پَست

 . تِ پضشک هشاجؼِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 
 

 


