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 SP-WR202دیرگیر  کننذه روان فوق

 / دیرگیر کننذه افسودنی فوق کاهنذه آب / فوق روان کننذه

 : شرح محصول
یک افضٍدًی فَق کاٌّذُ آب تا خاصیت دیشگیش  SP-WR202هحصَل 

کِ تا تِ تاخیش اًذاختي صهاى ّیذساتاسیَى ٍ صهاى گیشش کٌٌذگی هی تاضذ 

ی تتي هی گشدد. ایي اهش تذٍى ایٌکِ اٍلیِ ، هَجة افضایص هذت صهاى کاسای

 اثش سَیی تش گیشش ٍ هقاٍهت ًْایی تتي داضتِ تاضذ، اًجام هی پزیشد.

 خواص و اثرات :

   کاّص هیضاى آب 

 پزیشی تتي ٍ افضایص دٍام تتي کاّص هیضاى ًفَر 

 کٌتشل صهاى گیشش 

 َّاصایی هٌاسة 

 افضایص چسثٌذگی هیاى اجضاء داخلی تتي 

 ي دس سٌیي هختلفافضایص هقاٍهت تت 

 کاّص خطش آب اًذاختگی ٍ جذایی سٌگذاًِ ّای تتي 

 جلَگیشی اص ایجاد اتصال سشد دس تتي سیضی ّای حجین 

   جللَگیشی اص اًسلذاد    کاّص هطکالت ًاضی اص تاخیش دس حول  تلتي ٍ

 تتي دس پوپ

 

 موارد کاربرد :

 ساخت تتي تشای هسافت حو  طَالًی 

 دقیقِ ای 60تا  45ّای  ساخت تتي ّای حجین تا حفظ اسالهپ 

 تتي سیضی دس هقاطغ پشآسهاتَس 

  هٌاسة تشای تتي سیضی دس ضشایط آب ٍ َّایی گشم 

 هٌاسة تشای تتي سیضی تا تاکت 

 پشٍف ّلای پلَدسی   ُ ّوضهاى تا فیلشّا ٍ اًَاع ٍاتشهٌاسة تشای استفاد

 تشای ساخت تتي ًفَر ًاپزیش 

 ش پلَدس هیکشٍسلیلیو ٍ   هٌاسة تشای استفادُ ّوضهاى تا پَصٍالًْا ًظی

 خاکستش تادی 

 تتي ّای خَد تشاصضًَذُ ٍ خَد هتشاکن 

 ُقالة ّای لغضاى ٍ پیص تٌیذ 

 قات  استفادُ تا سایش افضٍدًی ّای تتي 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایغ حالت فیضیکی

 قَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  17/1 

 دسصذ ٍصًی 1/0کوتش اص  یَى کلش

PH 1 ±  7 

 
 

هحصَالت ّن پایِ ٍ ّن  SP-WR202-1ٍSP-WR202-2 هحصَالت 

ّستٌذ کِ تا تَجِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ اقتصادی  خاًَادُ ایي هحصَل

 تَصیِ هی گشدًذ .

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ ضشایط کاسگاّی ٍ  SP-WR202هیضاى هصشف تْیٌِ 

 5/1الی  8/0هصشف هؼوَل ایي هحصَل دس تاصُ  هَقؼیت اقلیوی پشٍطُ است.

 دسصذ ٍصى سیواى هصشفی هی تاضذ

 روش مصرف :
ایي هحصَل سا هستقیواً تِ تشاک حاه  تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . ػو  

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

 کاهال تا تتي تشکیة ضَد .

 

 استانذارد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي  

 ASTM C494 

 BS5075 

 2930 ایشاى 

 

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

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی 220تطکِ  –کیلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گلشدد.   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

 

 

 گروه:  محصوالت هم


