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 SP-Penetcoat نفورگش کشیستال ساص

 نفورناپزیش کننذه و کشیستال شونذه بتن

 : ششح محصول
SP-Penetcoat  هادُ ای تک جضئی ، غیشآلی ٍ تش پایِ سیواى است کِ پس

اص ًفَر تِ داخل تتي ، ششٍع تِ کشیستال ساصی هی ًوایذ. ایي کشیستال ّا تا 

ًذ ٍ تواهی لَلِ ّای هَئیي آّک آصاد هَجَد دس تتي ٍاسد ٍاکٌش هی شَ

هَجَد دس تتي قذین یا جذیذ سا اص ػوق آتثٌذ هی ًوایٌذ. ًفَرگش کشیستال ساص 

تِ داخل تتي ًوی شَد ٍ ساُ تٌفس ساصُ سا  تخاستِ ّیچ ٍجِ هاًغ ػثَس َّا ٍ 

ساصُ قطغ گشدد، فشآیٌذ  سطَتت دستاص هی گزاسد. دس صَستی کِ تواس تا 

فشآیٌذ ، ٍ تِ هحض تواس هجذد تا سطَتت  کشیستال ساصی هتَقف شذُ

 سٍص اًجام هی شَد. 7تا  5پس اص آتثٌذی کاهل سطح  هجذدا آغاص هی گشدد.

 خواص و اثشات :
 هحافظت اص تتي ٍ آسهاتَس دس تشاتش ػَاهل خَسًذُ هَجَد دس آب 

 اجشای آساى دس سطَح ػوَدی ٍ افقی 

 ػذم جلَگیشی اص تٌفس تتي 

 ساصُ ّای دس تواس تا آب تحول ًشت هثثت ٍ هٌفی دس 

 قاتل استفادُ دس تواس تا آب ششب 

 قاتل اػوال سٍی سطَح هشطَب 

  تاس 14تحول فشاس هثثت آب حذاقل تا 

 هقاٍم دس تشاتش یخ صدگی ٍتغییشات دهایی 

  ، ػذم آسیة پزیشی دس تشاتش هَاد شیویایی خَسدًذُ ًظیش سَلفات ، ًیتشات

 کلشایذ ، کشتٌات ٍ ...

 قلن هَ ، اسپشی ٍ یا پاشش پَدس خشک تش سٍی تتي خیس اجشای آساى تا 

 داسای تاییذیِ ًفَرًاپزیشی هحصَل 

 داسای تاییذیِ آب ششب 

 

 مواسد کاسبشد :

 سفغ ًن صدگی سطَح تتٌی 

  َػششِ پل ، اسکلِ ، تٌادس ، سک 

 گزسگاُ صیشصهیٌی ٍ تًَل 

 پاسکیٌگ ٍ دیَاس حائل 

 ... ٍ چالِ آساًسَس ، آب اًثاس 

 َلِ ٍ کاًال ّای آب ٍ فاضالبهخاصى ، ل 

 ساصُ ّای صیشصهیٌی اص جْت داخل یا خاسج 

 

 مشخصات فیضیکی و شیمیایی
 پَدس حالت فیضیکی

 خاکستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 05/0 ±  35/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  11 

 مقذاس مصشف :
تستِ تِ سطح صیشکاس ٍ فشاس آب ، تیي  SP-Penetcoatهیضاى هصشف تْیٌِ 

 کیلَگشم دس ّش هتش هشتغ هی تاشذ. 2الی  5/1

 سوش مصشف :
 پاکساصی سطح اص ّشگًَِ گشد ٍ غثاس ، چشتی ٍ یا رسات هؼلق 

  ِلیتش آب 9الی  7کیلَگشهی تا هقذاس  25اختالط ّش کیس 

 اختالط تَسط ّوضى تشقی تا حصَل هخلَطی ّوگي ٍ یکٌَاخت 

 دقیقِ 20هصشف پس اص اختالط  هذت صهاى 

  قلن هَ ، اسپشی ٍ یا تشساجشا تَسط 

  ساػت دس تشاتش تاد ، تخاس ٍ حشاست هستقین 24هحافظت اص تتي تا 

  سٍص )تستِ تِ کاستشد( 7تا  ساػت 24هشطَب ًگِ داشتي سطح 

 ساػت 3پیادُ سٍی سطح پس اص  ٍ  اهکاى سفت ٍ آهذ 

)ًشت هٌفی( ًفَرگش  شت ساصًُکتِ : دس صَست ٍجَد فشاس شذیذ دس پ

 کشیستال شًَذُ سا دس دٍ تا سِ دست اجشا ًواییذ.

 استانذاسد :
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

 BS EN 12390-8 / BS 1881-122 

 ششایط نگهذاسی:
 دسجِ ساًتیگشاد  35تا  10تِ دٍس اص تاتش ًَس خَسشیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاسی :
 تٌذی اٍلیِ س تستِیک سال د

 نوع بسته بنذی:
 کیلَگشهی  25 کیسِ

 نکات ایمنی :

گيشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکش ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هيی 
شستشيَ  تالفاصلِ تا آب فيشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چشن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضشک هشاجؼِ شَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

             


