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 SP-Polycoat عایق رطوبتی پلیمری

 آببنذ کننذه سطوح بتنی دو جسئی

 : شرح محصول
دٍ جضئی است کِ جضء هایغ هادُ ای  SP-Polycoatػایق سطَتتی پلیوشی 

آى تش پایِ سصیي آکشلیک ٍ جضء پَدسی آى تش پایِ سیواى پلیوشی طشاحی 

خاصیت کشساًی الیِ ای تا  ، گشتِ است. ایي هحصَل تؼذ اص اجشا سٍی سطح

ٍ ػالٍُ تش خاصیت پَشش تشک ّا ، سطَح تتٌی ٍ دّذ  تاال تشکیل هی

سیواًی سا کاهال آتثٌذ هی ًوایذ. چسثٌذگی هادُ ػایق پلیوشی تِ سطَح تتٌی 

هگاپاسکال هی تاشذ . ایي هادُ پس اص خشک شذى تؼٌَاى  2ٍ سیواًی حذٍد 

 .کاستشد داسدهحافظ دس تشاتش یَى ّای سَلفات ٍ کلش ضذ آب ٍ الیِ ای 

 خواص و اثرات :
  تاس 10هقاٍم دس تشاتش فشاس صیاد ّیذسٍاستاتیک هثثت تا 

  40+  تا 00هقاٍم دس تشاتش تغییشات دهایی- 

  اص تیي تشدى تشک ّای هَئیي تَسط پل صدى سٍی سطح ٍ جلَگیشی اص

 اًتقال ایٌگًَِ تشک ّا تِ سطح سٍی کاس

  ساػت پس اص اتوام کاس 40تتٌی ٍ سیواًی فقط قاتل اجشا سٍی کلیِ سطَح 

 چسثٌذگی ػالی تِ سطح 

 ػذم ایجاد شَسُ سٍی سطح 

 تشخَسداسی اص دٍسُ تْشُ تشداسی طَالًی 

 ُضذ جلثک ٍ ضذخض 

 اًؼطاف پزیش 

 ػذم جلَگیشی اص تٌفس تتي 

  هقاٍم دس تشاتشUV خَسشیذ 

 داسای تاییذیِ آب ششب اص آصهایشگاُ ّای هؼتثش کشَس 

 ییذیِ ًفَرًاپزیشی هحصَلداسای تا 

 موارد کاربرد :

  سذّا ، لَلِ ّاای تتٌای ،   آتثٌذی هخاصى ، تصفیِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب ،

 کاًال ّای اًتقال آب 

 آتثٌذی فًَذاسیَى ، دیَاسّا ٍ سطَح کفی تتٌی یا سیواًی 

 آتثٌذی کف ٍ دیَاس پاسکیٌگ 

  آتثٌذی استخش 

   چالِ آساًسَس آتثٌذی 

  تالکي ، سٍف گاسدى ٍ تْذاشتی ، آشپضخاًِ ، پشت تام آتثٌذی سشٍیس 

 آتثٌذی سطَح شیة داس ٍ تاساى گیش 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 : پَدس B: هایغ  ، جضء  Aجضء  A  ٍBاجضاء  حالت فیضیکی

 ، آتی ، سفیذ خاکستشی سًگ

A+B gr/cm ٍصى هخصَص
3 05/0 ±  54/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  0 

 

 مصرف :مقذار 
اتؼاد ٍ تخلخل سطح صیشکاس تستِ تِ  SP-Polycoatهیضاى هصشف تْیٌِ 

، قاتل هحاسثِ هی تاشذ . اها تطَس کلی هقذاس هصشف ػایق سطَتتی پلیوشی 

 کیلَگشم دس ّش هتش هشتغ هی تاشذ. 2الی  0/1تیي 

 روش مصرف :
 تَسط ٍاتشجت  چشتی ٍ یا رسات هؼلق،غثاس ٍاکساصی سطح اص ّشگًَِ گشدپ

ٍ یا اجشای یک الیِ چسة تتي تؼٌَاى پشایوش دس صَست ػذم دستشسی تِ 

 سطح تشای شستشَ

  دٍ جضء اختالطAٍ)جضء هایغ(B دس ظشفی تا گٌجایش)لیتش 40)جضء پَدس  

 دسیل ٍ پشُ( تا حصَل هخلَط کاهال ّوگي اختالط تَسط ّوضى تشقی( 

  دقیق 5دقیقِ ٍ حذاکثش  3حذاقل صهاى اختالط ِ 

 قلن هَی تضسگ )صتش( تصَست دٍ دست ػوَد تش ّن تَسط  ی هحصَلاجشا

 سٍی سطح هشطَب

  تیي  ( تستِ تِ هقذاس فشاس آب ٍ ًَع کاستشی ) ضخاهت الیِ ًْاییحصَل

 هیلیوتش 4تا  1

  ساػت 40هشطَب ًگِ داشتي سطح تا 

  ساػت 40تا  ًَس هستقین خَسشیذ دس تشاتش تاد ٍ  سطحهحافظت اص 

  ساػت 24سٍی سطح پس اص  اجشای کاشی ٍسشاهیکساُ سفتي ٍ اهکاى 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

 ASTM C190 / ASTM C348 / ASTM C321  

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  35تا  5تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 ه بنذی:نوع بست
 کیلَگشهی 20: کیسِ  Bٍ جضء پَدسی کیلَگشهی  10 سطل : Aجضء هایغ 

 نکات ایمنی :

گاشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ های 
شستشاَ  تالفاصلِ تا آب فاشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضشک هشاجؼِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

  


