Product Data Sheet
عايق رطوبتی سفید بام 60 – 36
معرفی محصول :

عایق سفيد ماده اي تک جزئی بر پایه رزین هاي اكریليكی و فيلرهاي مخصوص است .
عایق سفيد دربرابر عوامل جوي  ،اسيد ها و گازهاي شيميایی داراي مقاومت بسيار عالی بوده
و از چسبندگی باالئی بر روي سطوح آسفالت  ،بتن  ،فلز و چوب و انواع فومها برخوردار است .
عایق سفيد با خواص برتر جایگزین بسيار مناسبی براي عایق هاي سنتی می باشد .
موارد مصرف :



عایق رطوبتی حرارتی پشت بام ها  ،دیوارها  ،انبار كاال و غالت  ،شيروانی ها



عایق رطوبتی حرارتی سردخانه ها  ،كانكس ها و تاسيسات ساختمانی و صنعتی



عایق رطوبتی حرارتی یكپارچه بر روي سطوح شيب دار  ،گنبدي شكل و لوله هاي بتنی و فلزي



عایق رطوبتی سرویس هاي بهداشتی  ،حمام  ،آشپزخانه و استخر



عایق رطوبتی محافظتی جهت جلوگيري از تخریب عایق هاي قيري و سنتی

مزايا :


بسته بندی :

غير قابل اشتعال  ،بی بو و فاقد مواد سمی و دوستدار محيط زیست



مقاوم در برابر رطوبت  ،مواد نفتی  ،امالح معدنی  ،اسيدهاي رقيق  ،تغييرات آب و هوایی و اشعه  UVخورشيد



قابليت انعطاف پذیري و چسبندگی بسيار عالی بر روي سطوح آسفالت  ،فلز  ،بتن و موزائيک



اجراي بسيار آسان و پوشش یكپارچه و بدون درز درسطوح افقی  ،شيب دار و عمودي



عدم نياز به تخریب و از بين بردن الیه هاي قبلی در صورت دارا بودن استحكام و چسبندگی مناسب



صرفه جوئی در هزینه هاي انرژي

این محصول در ظروف  02كيلوگرمی عرضه می گردد .

مشخصات فیزيکی و شیمیايی :
RESULT

TEST

Paste
White
1.2
Kg/liter
range : -40°C to +150°C
Excellent
6 - 12 hours
Light traffic : 24 hours Heavy traffic : 3 Days
Passed
Excellent to oils , dilute acids & alkalis
Excellent

Form
Color
Density
Service temperature
Bond to Concrete & Asphalt
Drying Time , Film Set
Trafficking Time at 20 °C
Bond @ -40 °C
Chemical resistance
UV resistance

Application Guide
عايق رطوبتی سفید بام 60 – 36
طريقه كاربرد :






سطح زیركار باید كامال" خشک  ،تميز و عاري از هرگونه گرد وغبار و مواد چربی و نفتی بوده و
هرگونه مواد اضافه یا خارجی چسبيده به سطح یا قطعات سست آن جدا شود .
جهت شستشوي مواد چربی و قطعات سست چسبيده به سطح می توان از یک واترجت با فشار آب
متناسب و جهت از بين بردن گرد و غبار می توان از یک كمپرسور با فشار باد متناسب استفاده نمود .
عایق سفيد بوسيله قلمو  ،تی  ،غلطک و یا اسپري نازل درشت بر روي سطوح اعمال می گردد .
در الیه ي اول عایق سفيد را با قلمو بر روي سطح اجرا نمایيد .
پس از گذشت  6ساعت از اجراي الیه ي اول ( پرایمر ) ،الیه ي دوم و پوشش نهایی بصورت خالص
انجام می گردد  .در صورت نياز  ،الیه ي سوم عایق سفيد در فاصله زمانی  20ساعت پس از اجراي
الیه ي دوم و بصورت خالص انجام می گردد .

میزان مصرف :
مساحت سطح

ضخامت قابل اجراء

مقدار مصرف

1 m2
1 m2
1 m2

1 mm
1.4 mm
2 mm

1200 gr
1680 gr
2400 gr

شرايط نگهداری :




در دماي  4تا  42درجه سانتيگراد  ،بدور از یخ زدگی  ،در بسته بندي اوليه و بدور از تابش مستقيم آفتاب
نگهداري شود .
مدت زمان نگهداري  6ماه پس از تاریخ توليد است .
پس از هر بار مصرف باقی مانده محصول در بسته بندي اوليه و بدور از تماس با رطوبت هوا نگهداري شود .

بهداشت و ايمنی :


این محصول در ردیف محصوالت خطرناک طبقه بندي نمی شود .



در هنگام مصرف از دستكش  ،ماسک و ابزار كار مناسب استفاده گردد .



در صورت تماس با پوست و چشم  ،موضع را با آب سرد و صابون شستشو دهيد .



در صوت بلعيده شدن فورا" به پزشک مراجعه شود .

