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 SP-WPS  نماواترپروف 

 آببنذ  امولسیونی نما پایه آبی

 : شرح محصول
هحلَل دس آب هی تاضذ وِ تِ دلیل داسا هحصَلی  SP-WPS ًواٍاتش پشٍف 

تَدى رسات تسیاس سیض تِ سطح صیش واس ًفَر وشدُ ٍ آى سا دس تشاتش جزب ٍ ًفَر 

 هحافظت هی ًوایذ.آب ، سضذ اًَاع لاسچ ٍ وپه ، ضَسُ صدگی ، َّاصدگی ٍ ... 

ٍاتشپشٍف ًوا تِ سشػت پس اص اجشا خطه هی ضَد ٍ خاصیت آتگشیضی فَق 

الؼادُ ای تِ سطح هی دّذ وِ تِ اصطالح تِ آى ّیذسٍفَب هی گَیٌذ. ایي 

هادُ فالذ ّشگًَِ تشویة آلی فشاس هی تاضذ ٍ لاتلیت اجشا سٍی سطَحی ًظیش 

، دیَاس ٍ تلَن ّای گچی سا  آجش ، تتي ، هصالح طثیؼی ٍ سشاهیىی ساختواى

 داسد.

 خواص و اثرات :
 ُجلَگیشی اص جزب هَئیٌِ آب دس ساص 

  طشاحی ضذُ تش پایِ آب ٍ فالذ تشویثات آلی فشاسVOC Free 

  ػذم ایجاد تغییش سًگ 

 ػذم جلَگیشی اص تٌفس تتي 

 واّص جزب گشد ٍ خان 

  فشسایصهشالثت اص ساصُ دس تشاتش هحیط آلَدُ ٍ گشد ٍ غثاس ًاضی اص 

 جلَگیشی اص سضذ خضُ ٍ گلسٌگ سٍی سطح 

  ،هماٍم داسای هماٍهت تاال دس تشاتش ضشایط هختلف اًجواد ٍ رٍب ضذى هىشس     

  خَسضیذ، هماٍم دس تشاتش اسیذّا ٍ تاصّای ضؼیف UVدس تشاتش 

 داسای خاصیت خَد ضستطَ ضًَذگی پس اص تاسش 

 موارد کاربرد :

 ِلطؼات پیص ساخت 

 ًَاحی ساحلی 

 پل ّا 

 ساختواى ّای ًَساص ٍ لذیوی 

 جشی ، سٌگی ، گچیآ،  سطَح سیواًی ٍ تتٌی 

 دس تشاتش ػَاهل هخشب جَی تاستاًی تاسیخی ٍ  تٌاّای 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 غلیظ هایغ حالت فیضیىی

 هایل تِ خاوستشیاهَلسیَى سفیذ  سًگ

gr/cm ٍصى هخصَظ
3 05/0 ±  02/1 

 ًذاسد یَى ولش

 آب حالل

 هیلیوتش 5تا  ػوك ًفَر

 

 مقذار مصرف :
 350 تیي تستِ تِ سطح صیشواس SP-WPSٍاتش پشٍف ًوا هیضاى هصشف تْیٌِ 

 . تِ اصاء ّش هتش هشتغ هی تاضذ گشم 500تا 

 روش مصرف :
ٌّگام استفادُ اص ایي هحصَل تؼٌَاى  ّیذسٍفَب وشدى الیِ سطحی ساصُ : -1

تٌذ ّای تتٌی ، سٌگ ّای ،  پَضص هحافظ تشای تختِ ّای دیَاسی

 هی،  ، واضی ٍ هحصَالت گچی ، سٌگ ّای هتخلخل ٍ پش هٌفز آّىی

اص ّشگًَِ آلَدگی ًظیش سٍغي ٍ گشد ٍ غثاس ػاسی سطح صیش واس تایست 

ٍ  وٌیذٍاتشپشٍف ًوا سا تِ ًسثت یه تِ یه تا آب هخلَط  . سپستاضذ

، دٍ دست اجشا ًواییذ. اص ضشُ وشدى ٍ چىِ وشدى تَسط للن هَ یا اسپشی

ساػت  24الصم تِ روش است هخلَط آهادُ ظشف  .فشهاییذهایغ جلَگیشی 

  هَسد استفادُ لشاس گیشد.

 ٍ تاساًی ٍ هشطَب جَی ضشایط دس هحصَل اجشای اص دس ایي سٍش :ًىتِ

 .وٌیذ پشّیض ساًتیگشاد دسجِ 5 اص ووتش دهای

دس صَستیىِ هی خَاّیذ تواهی الیِ ّای  ساصُ :ّیذسٍفَب وشدى حجوی   -2

ساصُ آتثٌذ ضذُ ٍ اهَلسیَى دس ول الیِ ّا پخص گشدد ، هی تایست دس ٌّگام 

دسصذ ٍصى ول هالت تِ  5/1تْیِ هخلَط گچ یا هالت سیواى ٍ تتي تِ همذاس 

. دس ایي سٍش پس اص اضافِ وشدى اهَلسیَى تِ وٌیذاضافِ  ٍاتشپشٍف ًوا آى

دلیمِ صثش وشدُ ٍ تؼذ اص آى استفادُ  20ا هخلَط آهادُ ضذُ ، آب هالت ی

  ًواییذ.

طثك تحمیمات تؼول آهادُ دس ایي سٍش ، تْتشیي همذاس استفادُ اص اهَلسیَى 

دسصذ اص ٍصى سیواى خطه است. تذیي  5/3تِ هیضاى  دس هخلَط سیواى

تشپشٍف ًوا ویلَگشم اص ٍا 15تشتیة تشای ّش هتشهىؼة اص هالت سیواى ، همذاس 

 الصم است.

 استانذارد :
 :داسد هطاتمت صیش استاًذاسد تا هحصَل ایي

 EN 1504-2 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  30تا  1تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
  لیتشی 4 گالي

 نکات ایمنی :

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

 . تِ پضضه هشاجؼِ ضَد دس صَست لضٍم ٍ دادُ

 


