خمیر درزگیر اکریلیک ))Ap-110 ,115

شرح محصول و موارد کاربرد
این محصول بر پایه رزین اکریلیک امولشن تهیه شده است و جهت
پرکردن درزهای انبساطی ،ترکهای عمیق ساختمانی و بندکشی کاشی،
سرامیک و سنگ در داخل و خارج ساختمان به کار می رود .
این محصول در دو نوع ذیل به بازار عرضه می گردد :
خمیر درزگیر اکریلیک نرم  AP-110جهت پر کردن و بندکشی درزهای
انبساطی دیواره ها و سقف ها
خمیر درزگیر اکریلیک زبر  AP-115جهت پر کردن و بندکشی درزهای
انبساطی کف و ترکهای عمیق ساختمانی
ویژگی ها
از ویژگی های این محصول قدرت چسبندگی و ارتجاعی باال ،مقاومت
جوی ،سهولت استفاده و عدم بوی نامطبوع را می توان نام برد.

شرایط نگهداری
در ظروف سالم و در بسته ،در انبار سرپوشیده ،در دمای  5 -35درجه
سانتیگراد نگهداری شود.
عمر مفید
در شرایط نگهداری فوق به مدت  1سال
مالحظات
اطالعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است
ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما
است ،تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

مشخصات فیزیکی در دمای  52درجه سانتیگراد :
فام  :سفید و الوان
زمان خشک شدن سطحی  :حداکثر  2ساعت

زمان خشک شدن عمقی  :حداکثر  22ساعت
پوشش تئوری 2 -3 kg/m2 :
دستور مصرف
سطح را عاری از گرد و غبار ،چربی و سایر آلودگیها نمایید .سپس محل درز
را از خمیر پر نموده و با استفاده از ماله یا کاردک مناسبی پرداخت نمایید.

انواع بسته بندی
ظروف پالستیکی کوارت ،گالن و  2/5گالن
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