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 شرح محصول 

که  ا           این محصوووبر    پذی  محلبر در آب  بده  یه پلیم های انعطاف  پا
نتی گام و سای  سیستمهای س    خباص   ت  جایگزین  سیار مناسبی   ای ایزو  

 .میباشد

 

 موارد کاربرد
 ادارات و انبارهای کاال منازر مسکبنی وعایق کاری  امهای  -

 عایق کاری دیبارهای  اران گی  -
 عایق کاری پشت  ام های سفالی،  تنی، آردواز، آسفالتی -
 

 اطالعات فنی 

                              البان سفید و ............................................................رنگ................................

                          03±2..........................................................................وزنی)%(............جامد 

مت مکعب ی  سانت گ م c ...................................0/6 ±4/0◦20دانسیته در 

PH.......................................................................................................9-  8 

 0-2...............................................................مان خشک شدن )ساعت(......ز

میک ون  366 – 466 ...............................................ضخامت فیلم خشک 

 میک ون 466 – 066........................................................ضخامت فیلم ت 

 lit2m3- 2/حداقل  ..............................................................تئبری پبشش

 ساعت 2حداقل  ..........................................................زمان اج ای الیه دوم 

 ))مدت زمان خشک شدن محصبر  ستگی  ه دما و رطب ت محیط دارد((

 

 تجهیزات مورد استفاده:

 ،تی و مالهپیستبله، غلطک 

 

 شرایط محیطی
درجه سانتی گ اد روی سطح  06 -30این محصبر را می تبان در دمای 

  خشک اج ا ک د.
 
 

 آماده سازی سطح

 بدگیهاآل سای  و غبار و گ د از عاری و داده شستشب آب  بسیله را سطح ا تدا
 .نمایید

 

 روش اعمال

 siloreef-100 ه سطح زی ین، از پ ایم   عایقجهت چسبندگی  هت   -
  ه عنبان الیه زی کار استفاده نمایید.

-26%ساعت  عد از اج ای پ ایم ،  ا  0پبشش مبرد نظ  را حداکث  تا  -

آب  46% ا  و یااعمار کنیدو  بسیله غلطک یا قلم مب  ک دهآب رقیق  %06

الیه  2میک ون در  066 -866ضخامت  رقیق نمبده و  بسیله پیستبله  ا
 روی پ ایم  اج ا نمایید.   
جهت جلبگی ی از نفبذ آب دقت شبد کناره های دیبارها و درزها کامال  -

 پبشش داده شبد.
 

 نکات ایمنی

شبد  ولی تبصیه می این محصبر    پایه آب  بده و قا ل اشتعار نمی  اشد.
آن را  ا صا بن و مقادی  زیاد آب شستشب داده و  در صبرت تماس  ا پبست،

 .در صبرت حساسیت و تح یک  یشت  پبست  ه پزشک م اجعه نمایید

 نگهــداری شــرایط

 (c˚ 30-5) س   سته  ا تهبیه مناسب در دمای سار، در محیط دو ه مدت 
 د.گهداری شبن

 ACR-118ريف  پوشش عايق  رطوبتی 
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 مالحظات
تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده اطالعات مبجبد    اساس دانش فنی و 

است ولی از آنجا که ش ایط مص ف و روش های کار  د متفاوت و دور از 
 دست س ما است تضمینی   ای نتایج حاصل از آن نخباهیم داشت.

 ACR-118ريف  پوشش عايق  رطوبتی 
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