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 SP-Polybarواتراستاپ هیذروفیلی 

 نوار آببنذ منبسط شونذه

 : شرح محصول
آتثٌذی اص جٌس الستیک ٍلکاًیضُ ًَاس  SP-Polybar ّیذسٍفیلی ٍاتشاستاج

اًَاع دسصّای اجشایی ٍ دسصّای سشد  شذُ هی تاشذ کِ تشای ًفَرًاپزیش کشدى

تواس قشاس گشفتي تا  هَسد استفادُ قشاس هی گیشد. ایي هادُ تالفاصلِ پس اص دس

اها تِ هحط قطع شذى فشاس آب تِ حالت  کٌذ آب ششٍع تِ افضایش حجن هی

خاصیت تَسم تشگشت پزیش هی تاشذ .  اٍلیِ خَد تاص هی گشدد ٍ دس ٍاقع داسای

سٍص  14پس اص افضایش حجن ٍاتشاستاج ّیذسٍفیلی دس هحیط تحت فشاس آب 

  دسصذ هی سسذ. 800تِ 

 خواص و اثرات :
 َسم تشگشت پزیش دس هقاتل آب تذٍى ایجاد تاثیشات هخشب ٍ دفشهِ شذى ت

 ٍاتشاستاج

 عذم پاسگی ٍ پَسیذگی پس اص تش ٍ خشک شذى هتَالی 

 ًصة آساى تا استفادُ اص چسة ، هیخ ٍ یا هاستیک پلی یَستاى 

 قاتل ًصة حتی سٍی سطَح دًذاًِ داس 

 ... ٍ فاقذ هشکالت اجشایی ٌّگام ًصة ، ّوپَشاًی 

 تل اجشا دس تواس تا آب آشاهیذًی ، هقطش ٍ دسیاقا 

  عذم تغییش دس شکل ظاّشی حتی دس دهای تاالی°C 80 

 غیش سوی 

 قاتل استفادُ دس تواس تا آب ششب 

 

 موارد کاربرد :

  ٍ سشد )دسصّای ًاخَاستِ تتي(آتثٌذی تواهی دسصّای اجشایی  

 ّا ، استتخشّا ،   آتثٌذی تواهی ساصُ ّای صٌایع آب ٍ فاظالب ، سذّا، تًَل

کِ دس هعشض فشاس ّتای ّیذسٍاستتاتیکی ٍ    ... ٍ کاًال ّای اًتقال آب

 دس تواس هستقین تا آب ٍ هایعات ّستٌذ.

 ُجلَگیشی اص ًفَر آب ّای تحت االسظی ٍ صیشصهیٌی تِ داخل ساص 

 آتثٌذی صیش صهیي ّا ٍ دیَاسّای حائل 

 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 ًَاس ّیذسٍفیلی حالت فیضیکی

 آتی سًگ

gr/cmٍصى هخصَص 
3 1/0 ±  57/1 

 mm 20*5 سایض

 

 قاتلیت اًثساط

 ساعت 24% تعذ اص 140

 ساعت 72% تعذ اص 400

 سٍص 14% تعذ اص 800

 ساعت 6تا  2حذاقل پس اص  اًثساط اٍلیِ پس اص تشخَسد تا آب

 

 دستور العمل مصرف :
ص ّشگًَِ س هحل دسص ، سطح سا عاسی اپس اص اجشای یک طشف هقطع تتٌی د

ٍ ٌّگاهی کِ اص خشک تَدى سطح اطویٌاى  آلَدگی ٍ رسات چسثٌذُ ًوَدُ

، ٍاتشاستاج تش سٍی تتي دس جلَی آسهاتَسّا تا استفادُ اص  گشدیذحاصل 

. سپس کٌیذیا چسة ٍ هیخ هتصل  SP-Flexisealهاستیک پلی یَستاى 

 ذ.سا اًجام دّیتتي سیضی ٍجِ دیگش دسص 

 ًکتِ: فاصلِ ًصة ٍاتشاستاج ٍ تتي سیضی ًثایذ صیاد طَالًی تاشذ.

ًکتِ : جْت کسة اطالعات تیشتش دستاسُ ٍاتشاستاج ّیذسٍفیلی هخصَص آب 

شَس تشای استفادُ دس حاشیِ دسیا تا ٍاحذ فٌی ششکت سپیذاس ساصُ پاساسگاد 

 تواس حاصل فشهاییذ.

 

 


