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 SP-WP واترپروف پودری 

 پودر دفع کننذه آب جهت آببنذی

 : شرح محصول
وِ تا ایجاد ًماط است  ته جسئی ٍ آتثٌذهادُ ای  SP-WP ٍاتر پرٍف پَدری

ضذ آب گردد. ایي هحصَل تعٌَاى یه فیلر آب گریس ، هَجة آتثٌذی تتي هی 

ًاشی از عذم ٍ هَثر عول وردُ ٍ تا پر ًوَدى فضاّای خالی تیي ررات تتي وِ 

تراون ٍ یا ترن ّای اًمثاضی حاصل از تثخیر آب تتي در حالت خویری ٍ 

ٍ افسایش خاصیت رئَلَشیىی تتي سخت شذى هی تاشذ ، تاعث آتثٌذی 

 گردد.هی

 

 خواص و اثرات :
 جلَگیری از ًفَر آب از سطح تِ عوك تتي 

  جلَگیری از ًفَر عَاهل هخرب تِ تتي 

 ذى تتيجلَگیری از للیایی ش 

 فالذ تاثیر در هماٍهت ّای فشاری 

 ِهٌاسة ترای استفادُ تا سٌگذاًِ ّای شىست 

 واّش یخ زدگی تتي 

  لاتلیت دیسپرس شذى در تتي تَسیلِ استفادُ ّوسهاى از افسٍدًی ّای

 واٌّذُ آب

 

 موارد کاربرد :

 سازُ ّای ّیذرٍلیىی ٍ ٍ یا در تواس هستمین تا آب ًظیرر هخرازى   آتثٌذی ،

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

 ، اسىلِ ّای دریایی ، تًَل ّا ٍ ...اًتمال آب 

  آتثٌذی فًَذاسیَى ، دیَارّا ٍ سطَح وفی تتٌی 

 َّایی حاشیِ خلیج فارس تتي ّای در شرایظ آب ٍ آتثٌذی 

 ِآتثٌذی تتي ّای پیش ساخت 

  آتثٌذی استخر 

   چالِ آساًسَر آتثٌذی 

  سازُ ّای در هعرض هحلَل ّای شیویاییآتثٌذی 

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 پَدر حالت فیسیىی

 سفیذ رًگ

gr/cm ٍزى هخصَص
3 05/0 ±  25/1 

 ًذارد یَى ولر

PH 1 ±  7 

 

 

 

 

 مقذار مصرف :
ضخاهت تتي ٍ ًتایج آزهایش ّای تستِ  SP-WPهیساى هصرف تْیٌِ 

 درصذ ٍزًی سیواى هی تاشذ. 3الی  5/1 وارگاّی تیي

 روش مصرف :
تَاى در هراحل تَلیذ تتي ٍ یا در هحل تتي  را هی SP-WPٍاتر پرٍف پَدری 

. جْت حفظ سیالیت ٍ افسایش هماٍهت تاال هی ریسی تِ تتي اضافِ ًوَد 

 تایست از فَق رٍاى وٌٌذُ تتي استفادُ ورد.

ًسثت آب تِ سیواى واهال ٌّگام استفادُ از ایي هحصَل ، ت الزم تِ رور اس

درصذ تجاٍز ًٌوایذ. چراوِ در غیر ایٌصَرت آب اضافی  40از  تاوٌترل شَد 

 هَجَد در تتي تاعث ایجاد تخلخل ٍ در ًتیجِ ًشت آب هی شَد.

 استانذارد :
 :دارد هطاتمت زیر استاًذاردّای تا هحصَل ایي

 ASTM C1202 

 ASTM C1585 

 BS EN 12390 

 

 ایط نگهذاری:شر
 درجِ ساًتیگراد  35تا  5تِ دٍر از تاتش ًَر خَرشیذ ٍ در دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یه سال در تستِ

 نوع بسته بنذی:
 ویلَگرهی 20ویسِ 

 نکات ایمنی :

گرردد.   استفادُ از عیٌه، دستىش ٍ لثاس وار در زهاى اجرا تَصیِ هری 
شستشرَ  تالفاصلِ تا آب فرراٍاى  دّاى ، ٍ یا  ، چشن در صَرت تواس تا پَست

 . تِ پسشه هراجعِ شَد در صَرت لسٍم ٍ دادُ

 

 

 


