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 SP-Curing.R  حاللیکیورینگ 

 رزین نفتیماده عمل آورنذه سطحی بتن بر پایه 

 : شرح محصول
ًَعی عول آٍسًذُ سطح تتي تش پایِ حالل  SP-Curing.R حاللیکیَسیٌگ 

هی تاضذ. ایي هادُ پس اص اجشا تالفاصلِ خطک ضذُ ٍ جضء حالل آى اص هحیط 

تطکیل یک الیِ فیلن  تا SP-Curing.Rخاسج هی ضَد. کیَسیٌگ حاللی 

ٍ  ی ّیذساتاسیَى سیواى سا تاهیي کشدُ سطَتت کافی تشا، سٍی سطح ًاصک 

 .ًوایذتتي سا دس تشاتش عَاهل هخشب هحیطی حفظ هی 

 

 خواص و اثرات :
 جلَگیشی اص تشٍص تشک ّای سطحی ٍ پَستِ ضذى سطحی تتي 

 چسثٌذگی تاال تِ سطح تتي 

  هقاٍم دس تشاتشUV 

 ٍ هحافظتطکیل یک الیِ  خطک ضذى سشیع 

 کاّص ًفَرپزیشی سطحی تتي تذلیل عول آٍسی هٌاسة 

 هحثَس ًوَدى آب اختالط تتي تشای پیطشفت ٍاکٌص 

 اعوال آساى تَسط قلن هَ، غلتک یا اسپشی 

 

 موارد کاربرد :

    عول آٍسًذُ ، آتثٌذ کٌٌذُ ٍ ضذ گشد ٍ غثاس ، قاتل استفادُ تشای دیوَاس ّوای

ساصُ ّای آتی ، قطعوا  پویص سواختِ ، پالسوتش      حائل ، دال ّای کفی ،

 ّای پایِ سیواًی ٍ کاسّای تشهیوی

 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی
  هایع حالت فیضیکی

 کْشتایی سًگ

gr/cmٍصى هخصَظ 
3 05/0 ±  88/0 

 ًذاسد یَى کلش

PH 1 ±  11 

  C°80 اضتعال ًقطِ

 دقیقِ پس اص تتي سیضی 20 تْتشیي صهاى اجشای هحصَل

 

 

 مقذار مصرف :
تستِ تِ ضشایط  SP-Curing.R حاللیکیَسیٌگ تْیٌِ  هیضاى هصشف

هحیطی ًظیش سطَتت ، ٍصش تاد ، دهای َّا ٍ ًیض سٍش اعوال هتغییش است. اها 

هتش هشتع سا پَضص هی دّذ. ایي هقذاس تشای  5الی  4ّش لیتش تطَس هعوَل 

 هیکشٍى هی تاضذ. 10تا  5ضخاهت 

 مصرف : روش
سا تعذ اص اتوام تتي سیضی ٍ ٌّگاهی کِ آب  SP-Curing.Rیَسیٌگ حاللی ک

  .ذ ، آى سا سٍی سطح اعوال ًواییذسطحی تتي تثخیش ض

تشای تتي قالة تشداسی ضذُ ، سطح تتي سا تا استفادُ اص آب آَضاهیذًی هشطَب 

ًواییذ ٍ ٌّگاهی کِ آب هَجَد تش سطح تثخیش ضذ )سطح ٌَّص کوی تش است( 

 سٍی تتي اسپشی ًواییذ. کیَسیٌگ سا 

 ًکتِ : اص تشدد سٍی سطح تا خطک ضذى کاهل تتي جلَگیشی فشهاییذ.

دس ضشایط هحیطی گشم ٍ خطک تا تاال تشدى هقذاس هصشف هحصَل ، ًکتِ : 

 الیِ ی ضخین تشی سٍی سطح تتي ایجاد ًواییذ.

گ ضذُ ًکتِ : دس صَستی کِ هی تایست تتي جذیذ سٍی سطح تتي کیَسیٌ

اعوال گشدد ، تْتش است پیص اص تتي سیضی اضافِ هَاد کیَسیٌگ اص سٍی تتي 

 قذین ضستِ ضَد.

 استانذارد :
 ایي هحصَل تا استاًذاسدّای صیش هطاتقت داسد :

 ASTM C309/AASHTO M148 

 شرایط نگهذاری:
 دسجِ ساًتیگشاد  35تا  5ِ دٍس اص تاتص ًَس خَسضیذ ٍ دس دهای ت

 مذت نگهذاری:
 تٌذی اٍلیِ یک سال دس تستِ

 نوع بسته بنذی:
 لیتشی 200تطکِ   – لیتشی 20 گالي

 نکات ایمنی :

گوشدد.   استفادُ اص عیٌک، دستکص ٍ لثاس کاس دس صهاى اجشا تَصیِ هوی 
ضستطوَ  تالفاصلِ تا آب فوشاٍاى  ٍ یا دّاى ،  ، چطن دس صَس  تواس تا پَست

 . دتِ پضضک هشاجعِ ضَ دس صَس  لضٍم ٍ دادُ

 


