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 SP-PG  پاور شل

ضذ خوردگی با قذرت روانی بسیار باال و چنذ منظوره افسودنی   

 : شرح محصول
تْثَد دٌّذُ خَاظ تتي دس حالت خویشی یک افضٍدًی  SP-PG پاٍس طل

آتثٌذ ًوَدى، هقاٍهت دس تشاتش یَى ، ی تتيًفَر ًاپزیشهی تاضذ کِ هَجة 

، خوطی ٍ ّای فطاسی تٍ ًیض افضایص هقاٍه ّای خَسًذُ کلش ٍ سَلفات

  هی گشدد.کططی 

پس اص استفادُ اص ایي هحصَل ػالٍُ تش حصَل سٍاًی تسیاس تاال ، هی تَاى 

 تِ کاّص ًسثت آب تِ سیواى دست یافت.

فشٍاى هَجَد دس  2SiOّوچٌیي ٍاکٌص ّای پضٍالًی ایجاد ضذُ تَسط 

)ّیذسٍکسیذ  پَدس هیکشٍسیلیس ، تَسط هحصَالت ّیذساتِ سیواى

(  (C-S-Hٍ ًیض تِ ٍجَد آٍسدى تشکیثات سیلیکات کلسین ّیذساتین(لسک

 هَجثات سیضساختاس هتشاکن تش ٍ ًفَرًاپزیشتش سا فشاّن هی ًوایذ.

 ًکتِ : ایي هحصَل تا تشکیة الیاف پلی پشٍپیلي ًیض قاتل تَلیذ هی تاضذ.

 خواص و اثرات :
 کططی ٍ خوطی افضایص هقاٍهت فطاسی ، سایطی ، 

 تلیت پوپاط تتي افضایص قا 

 افضایص کاسایی تتي 

 افضایص دٍام تتي 

 ّص ًفَرپزیشیکا 

 دسصذ 30تا  کاّص ًسثت آب تِ سیواى 

 کاّص خضش ٍ اًقثاض ًاضی اص خطک ضذى 

 کاّص آسیة ّای ًاضی اص ػذم اجشای سشیغ کیَسیٌگ تتي 

 کاّص تشٍص اًَاع تشک دس تتي 

 حفظ سالهتی ٍ تْذاضت کاسکٌاى ٍ هحیط صیست 

 : ربردموارد کا

 تصافیِ  ، هخااصى ، ساذ ، اساکلِ     ًیشٍگاُ ًظیش تتي اًَاع ساصُ ّا ساخت ،

اساتخش   ،خاًِ ، ضثکِ آتیاسی ، صّکطای ، کاًاال تتٌای اًتقاال آب     

ساصُ ّای دسیایی ، ػشضِ پال  پاالیطگاُ،  Dehydrationپًَذّای 

  ّا ، پاسکیٌگ ّا  ٍ ...

  تتي دس هٌاطق گشهسیش ٍ خطکساخت 

 یَى ّای خَسًذُ کلش ٍ  حولِ ضیویایی تحت دس هٌاطق ساخت تتي سیضی

 سَلفات ًظیش حَاضی خلیج فاسس

 ساخت تتي ّای هسلح ٍ غیشهسلح 

 ساخت تتي ّای تا هقاٍهت تاال دس هؼشض تاسّای دیٌاهیکی ضذیذ 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
 دٍغاب غلیظ ) سیال ( حالت فیضیکی

 خاکستشی سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  44/1 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  8 

 مقذار مصرف :
دسصذ ٍصًی سیواى هی  3تا  1تیي  SP-PGپاٍس طل  هیضاى هصشف تْیٌِ

ًَع  ، َّایی  تا تَجِ تِ ضشایط هختلف آب ٍ هصشف هیضاى دقیقتاضذ . 

ٍ سیواى هَسد استفادُ تا اًجام آصهایص ّای کاسگاّی تذست ، ضي ٍ هاسِ 

 هی آیذ. 

ًیاص تِ اسالهپ تاال ، ّوشاُ هکول تتي هیتَاى اص اتش سٍاى کٌٌذُ دس صَست 

SP-W301 .استفادُ کشد 

 روش مصرف :
ٍ ّن دس تشاک هیکسش تِ  دس تچیٌگسا هی تَاى ّن  SP-MK2 هکول تتي

  تتي اضافِ ًوَد.

الصم تِ رکش است دس هَاسدی کِ فاصلِ صهاًی هیاى هحل ساخت تتي ٍ هحل 

سا تِ تتي اضافِ ًواییذ )یک  SP-MK2، دس دٍ هشحلِ تتي سیضی صیاد است 

قثل اص تتي سیضی تِ تشاک  دس هحل پشٍطُقسوت دس تچیٌگ ٍ قسوت تؼذی 

 (.دقیقِ هیکس تا دٍس تاال تخلیِ ضَد 7الی  4ٍ پس اص  هیکسش اضافِ گشدد

 استانذارد:
 :داسد هطاتقت صیش استاًذاسدّای تا هحصَل ایي

 ASTM C1202 

 BS 1881-122 

 

 شرایط نگهذاری:

 دسجِ ساًتیگشاد 30تا  10تِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای 

 مذت نگهذاری :
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
  کیلَگشهی 25 سطل

 نکات ایمنی :
دس گاشدد.   استفادُ اص ػیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصایِ های  

یا دّاى ، تالفاصلِ تا آب فشاٍاى ضستطاَ دادُ ٍ دس   ، چطن ٍ صَست تواس تا پَست

 . صَست لضٍم تِ پضضک هشاجؼِ ضَد

 

 


