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  SP-Nailing 406 فوق روان کننذه نیلینگ

 فوق کاهنذه آب و فوق روان کننذه دوغاب تسریقی افسودنی

 : شرح محصول
افضٍدًی فَق واٌّذُ آب تش یه  SP-Nailing406فَق سٍاى وٌٌذُ ًیلیٌگ 

پایِ هَاد پلیوشی هی تاضذ وِ عالٍُ تش واّص ًسثت آب تِ سیواى ، هَجة 

َى ٍ افضایص واسایی هَسد ًیاص ًیض هی گشدد . ایي اسیستسشیع دس ٍاوٌص ّیذ

هحصَل پشواستشد تشای ساخت دٍغاب ّای تضسیمی دس عولیات ّای خاظ 

 ًظیش حفاسی ٍ ًیلیٌگ هَسد استفادُ لشاس هی گیشد. 

 خواص و اثرات :
 ساخت تتي تا سٍاًی تاال 

 واّص ًسثت آب تِ سیواى 

 افضایص اًسجام ٍ ٍیسىَصیتِ دٍغاب تضسیمی 

 صَل هماٍهت ّای اٍلیِ ٍ ًْایی تاالح 

  هخلَطواّص ًفَرپزیشی 

  جلَگیشی اص خضش ٍ اًمثاض هخلَط 

 اهىاى تْشُ تشداسی دس هذت صهاى ون پس اص عولیات تضسیك 

 تِ حذالل سساًذى حثاب ّای هحثَس دس حالت خویشی دٍغاب 

 تسشیع دس صهاى وطیذى استشًذّا تا استفادُ ّوضهاى صٍدگیش وٌٌذُ دٍغاب  
SP-Runshot.l 

 سَْلت پوپاط 

 واّص استْالن تجْیضات 

 موارد کاربرد :

 ساخت دٍغاب ّای تضسیمی تشای استفادُ دس گواًِ ّا 

 هایىشٍپایل ّا 

 ساخت تتي تشای سیستن ّای گشهایص اص وف 

 ساخت تتي فًَذاسیَى دس پشٍطُ ّای صٌعتی 

 ُساخت تتي تا لالة تٌذی ّای پیچیذ 

  تحت فطاس آب ّای صیض صهیٌی تضسیك دٍغاب دس گواًِ ّای 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 هایع حالت فیضیىی

 لَُْ ای  سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  1/1 

 ًذاسد یَى ولش

PH 1 ±  5/5 

 

   

 مقذار مصرف :
ٍ اسائِ طشح اختالط ایي  SP-Nailing406هیضاى هصشف تْیٌِ دس خصَظ 

 ٍاحذ فٌی ضشوت سپیذاس ساصُ پاساسگاد تواس حاصل فشهاییذ.هحصَل تا 

 روش مصرف :
فَق سٍاى وٌٌذُ ًیلیٌگ سا هی تَاى ّوضهاى تِ تخطی اص آب طشح اختالط 

تتي تِ  یادٍغاب یا تتي اضافِ ًوَد ، یا پس اص آهادُ ضذى واهل دٍغاب 

 هخلَط اضافِ وشد.

تشای  SP-Runshot.lدٍغاب دس وٌاس ایي هحصَل استفادُ اص صٍدگیش وٌٌذُ 

عولیات تضسیك دٍغاب دس پشٍطُ ّای تحىین گَد ٍ تسشیع دس وطیذى 

استشًذّا پیطٌْاد هی گشدد. تشای وسة اطالعات تیطتش دس ایي هَسد تا ٍاحذ 

 فٌی ضشوت سپیذاس ساصُ پاساسگاد تواس حاصل فشهاییذ.

 استانذارد :
 :داسد هطاتمت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

 ASTM C1017 M / ASTM C494M TYPE F 

 2330 ایشاى 

 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  5تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای  تِ دٍس اص

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگشهی 220تطىِ   -ویلَگشهی  20گالي 

 نکات ایمنی :

گيشدد.   لثاس واس دس صهاى اجشا تَصیِ هيی استفادُ اص عیٌه، دستىص ٍ 
ضستطيَ  تالفاصلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضه هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 


