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 SP-WP.L  مایعياترپريف 

 مایع آببىذ کىىذٌ بته حايی ريان کىىذٌ

 : شرح محصًل
هحصَلی است آتثٌذ کِ تسشعت دس آب پخص  SP-WP.L هایعٍاتش پشٍف 

هی ضَد ٍ پس اص اضافِ ضذى تِ تتي تعٌَاى یک عاهل قَی پخص کٌٌذُ 

ي . ّویضذى رسات سیواى جلَگیشی هی ًوایذ رسات عول کشدُ ٍ اص کلَخِ 

اهش هَجة هی ضَد آب هَجَد دس هخلَط تتي عولکشد هَثشتشی داضتِ تاضذ. 

سایش اهالح هقاٍهت تتي دس تشاتش ًفَر آب ٍ  تا استفادُ اص ٍاتشپشٍف هایع

کاّص  دسصذ 10ٍ هیضاى آب هصشفی ًیض تا تیص اص  ضیویایی افضایص یافتِ

فضاّای . عولکشد ٍاتشپشٍف هایع تذیي گًَِ است کِ تا پش ًوَدى  هی یاتذ

تاعث آتثٌذی ٍ جلَگیشی اص ایجاد تشک خَسدگی دس تتي  ، خالی ٍ هٌافز سیض

سئَلَطی تتي تاصُ سا  ظهی گشدد ٍ عالٍُ تش اصالح داًِ تٌذی هصالح ، خَا

 تْثَد هی تخطذ.

 

 خًاص ي اثرات :
  جزب آب ٍ ًفَرپزیشی تتيجلَگیشی اص 

  جلَگیشی اص ًفَر عَاهل هخشب تِ تتي 

 ایی ضذى تتيجلَگیشی اص قلی 

  ُتا هصالح گشد گَضِ ٍ سٍدخاًِ ایهٌاسة تشای استفاد 

 شی فیلش سٌگذاًِ ّاهی خلل ٍ فشج ّای سیض ًاضی اص کسهسذٍد ساصی توا 

  داسای قذست پخص تسیاس تاال 

 سَْلت اختالط تا تتي 

 

 مًارد کاربرد :

 ساصُ ّای ّیذسٍلیکی ٍ ٍ یا دس تواس هستقین تا آب ًظیرش هخراصى   آتثٌذی ،

، سذّا ، لَلِ ّای تتٌی ، کاًرا  ّرای   تصفیِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب 

 ، اسکلِ ّای دسیایی ، تًَل ّا ٍ ...اًتقا  آب 

  آتثٌذی فًَذاسیَى ، دیَاسّا ٍ سطَح کفی تتٌی 

 ِاًذٍدّا ، هرالت ّرای آجشکراسی ٍ ضوطرِ      آتثٌذی تتي ّای پیص ساخت ،

 گیشی ٍ سٍساصی گشاًَلیتیک

 س ضَسُ صاسّا ٍ هٌاطق حراٍی یرَى ّرای سرَلفات ٍ     ساخت ٍ آتثٌذی تتي د

 کلشایذ

 

 مشخصات فیسیکی ي شیمیایی
 هایع حالت فیضیکی

 قَُْ ای سًگ

gr/cm ٍصى هخصَظ
3 00/0 ±  12/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  7 

 

 

 

 مقذار مصرف :
 0/1 تیي تشای آتثٌذ کشدى تتي ّای حجین SP-WP.Lهیضاى هصشف تْیٌِ 

 دسصذ ٍصًی سیواى هی تاضذ. 0/2الی 

هصشف تیص اص حذ ایي هحصَ  تا دٍ تشاتش هیضاى تَصیِ ضذُ ، تاعث گیشش 

صهاى اٍلیِ تتي هی گشدد. تطَس هعوَ  کاسایی تتي ٍ هقاٍهت ًْایی آى ًیض 

 تحت تاثیش ایي ٍاکٌص افضایص هی یاتذ.

 ريش مصرف :
ٍ  اضافِ ًوَد تِ تتي تصَست هستقینتَاى  سا هی SP-WP.Lٍاتش پشٍف هایع 

 .کشدتتي اضافِ تِ   ٍ سپستشکیة  تخص کَچکی اص آب اختالط ات یا

جْت دستیاتی تِ ًتایج هطلَب تش الصم است پس اص استفادُ اص ایي هحصَ  اص 

هَاد عول آٍسًذُ هاًٌذ کیَسیٌگ استفادُ کشد تا عول آٍسی ساصُ تتٌی تِ 

 دسستی اًجام پزیشد. 

 استاوذارد :
 :داسد تقتهطا صیش استاًذاسدّای تا هحصَ  ایي

 ASTM C1202 

 ASTM C1585 

 BS EN 12390-8 

 

 شرایط وگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  0تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت وگهذاری :

 تٌذی اٍلیِ یک سا  دس تستِ

 وًع بستٍ بىذی:
 کیلَگشهی 20 گالي

 وکات ایمىی :

گرشدد.   ا تَصیِ هری استفادُ اص عیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجش
ضستطرَ  تالفاصلِ تا آب فرشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَست تواس تا پَست

 . تِ پضضک هشاجعِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 

 

 


