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 SP-WA203زودگیر  کننذه روان فوق

 / زودگیر شونذهافسودنی فوق کاهنذه آب / فوق روان کننذه

 : شرح محصول
فَق واٌّذُ ای تا خاصیت صٍدگیشی است وِ هَجة  SP-WA203هحصَل 

ٍ واسایی تتي دس حالت خویشی  شذُتسشیع دس ٍاوٌش ّیذساسیَى سیواى 

گی اجضاء تتي تا چسثٌذ ي هحصَل،پس اص استفادُ اص ای  سا افضایش هی دّذ.

اص  . پیشٌْاد هی گشددتذٍى جذاشذگی حفظ هی شَدوتش هیلی 200اسالهپ 

ایي فَق سٍاى وٌٌذُ تشای هٌاطك سشدسیش ٍ ًیض حصَل هماٍت صٍدسس 

 .شَداستفادُ 

 خواص و اثرات :

   واّش هیضاى آب 

  حصَل سٍاًی تاال 

 حصَل هماٍهت فشاسی صٍدسس دس سٌیي ون تتي 

 ذُ آل تشای تتي سیضی دس َّای سشدای 

 پزیشی تتي ٍ افضایش دٍام تتي واّش هیضاى ًفَر 

 افضایش چسثٌذگی هیاى اجضاء داخلی تتي 

 واّش خطش آب اًذاختگی ٍ جذایی سٌگذاًِ ّای تتي 

 ُاهىاى تاسگزاسی سشیع ساص 

 موارد کاربرد :

  ش هَسد استفادُ تشای صشفِ جَیی دس ٍلت تشای واسخاًِ ّای تتي پیی

 ساختِ ٍ عول آٍسی تتي تا تخاس

 واّش سشعت ّیذساسیَى دس َّای سشد ٍ حصَل هماٍهت صٍدسس 

        سیاعت  ٍ  16تیا   12تشای تَلیذ تتي تیا هماٍهیت ّیای وَتیاُ هیذت

 دساصهذت

 وسة هماٍهت ّای اٍلیِ صیاد 

 تَلیذ تتي تَاًوٌذ 

 ُتتي سیضی تا لالة لغضًذ 
 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 عهای حالت فیضیىی

  تی سًگ سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  16/1 

 ًذاسد یَى ولش

PH 1 ±  9 

 

 مقذار مصرف :
تسیاس ٍاتستِ تِ ششایط واسگاّی ٍ  SP-WA203هیضاى هصشف تْیٌِ 

 5/1الی  1هَلعیت اللیوی پشٍطُ است. هصشف هعوَل ایي هحصَل دس تاصُ 

 . دسصذ ٍصى سیواى هصشفی هی تاشذ

 

 روش مصرف :
ایي هحصَل سا هستمیواً تِ تشان حاهل تتي آهادُ اضافِ ًواییذ . عول 

دلیمِ اًجام گیشد تا هادُ افضٍدًی  4اختالط تا سشعت تاال ٍ حذالل تِ هذت 

 واهال تا تتي تشویة شَد .

 

 استانذارد :
 :داسد هطاتمت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي  

 ASTM C494  TYPE A,C,E,F 

 BS5075 PART1 

 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 35تا  2تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 220تشىِ  –ویلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گیشدد.   استفادُ اص عیٌه، دستىش ٍ لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ هی
شستشَ تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ٍ یا دّاى ،  ، چشن س تا پَستدس صَست توا

 . تِ پضشه هشاجعِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 


