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مقاوم در برابر فشار مثبت و منفی
قدرت نفوذ بسیار زياد به داخل بتن

تشکیل بافت یکنواخت با بتن
نفوذ ناپذیرسازی تمامیمقاطع بتن

نفوذ در بتن در عمق 150 میلیمتر طی 6 ماه
 حفظ خواص آب بندی و مقاومت شیمیایی بتن در

هنگام شکستگی یا تخريب سطحی بتن
 جلوگیری از نفوذ انواع یون های مخرب شیمیایی

مقاومت در محیط های اسیدی و قلیایی
محافظت بتن و آرماتور در برابر خوردگی

انسداد ترک های حاصل از جمع شدگی
قابلیت خود ترمیم شدگی ترک ها

عدم نیاز به تجدید و ترمیم در دوران بهره برداری
عدم جلوگیری از تنفس بتن

سرعت و سهولت اجرا

نفوذگر کريستال شونده آب بند نوعی پودر بر پایه سیمان پورتلند است . این محصول با نفوذ به عمق بتن  و با ایجاد  زنجیره
 های کريستالی، منجر به آب بندی دائمی ( فشار مثبت و منفی ) بتن می شود

 ابتدا غشایی به ضخامت 2الی 1  میلیمتر در سطح بتن ایجاد شده، آنگاه فرآیند نفوذ آغاز می گردد و تا چندین سانتیمتر در
 عمق بتن نفوذ می کند. آب و رطوبت موجود در بتن،  مونوکسید کلسیم و هیدروکسید ها  (غیرآهکی) را با مواد موجود در

این محصول ترکیب کرده و آن ها را متبلور می سازد

رفع نشت درزهای اجرایی و درزهای سرد
رفع نم زدگی و نفوذپذیری تمامی سازه های بتنی

محافظت و آب بندی سازه های زير:
سدها و نیروگاه ها

 تونل ها، اسکله ها، خطوط انتقال آب و تصفیه خانه های
آب و فاضالب

مخازن آب آشامیدنی و سپتیک ها-معادل التین
سازه های زيرزمینی و فونداسیونها

منهول ها و ولوپیت ها-معادل التین
چاله آسانسورها و استخرها

سرویس بهداشتی
کواريوم ها و استخرهای پرورش ماهی آ

 پودر نفوذگر آب بند
 کريستال شونده بتن

شرح محصول:

ريزدانه های محتوی  پرتلند  سیمان  پایه  بر  پودر   نوعی 

صورت به  که  است  ویژه  شیمیایی  ترکیبات  و   کوارتز 

ترکیب با آب، قابل اجرا می باشد

موارد کاربرد: خواص و اثرات:
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حفاظت و ایمنی:
 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
استفاده کار  لباس  و  عینک  دستکش،  از  اجرا  زمان   در 

نمایید
 با آب

ً
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم، باید فورا

شیرين فراوان شسته شود
 به پزشک مراجعه شود

ً
درصورت بلعیده شدن، فورا

این ماده، آتش زا نیست

برای شروع عمل اختالط، مادامی که همزن برقی (دريل+
 پره) روشن است پودر را به آب اضافه نمایید

 همیشه آن مقدار پودر نفوذگر را با آب مخلوط نمایید که 
  در مدت زمان کمتر از 30 دقیقه مورد مصرف قرار بگیرد.
 تمیز و عاری از هر گونه

ً
 سطوح بتني قبل از اجرا باید کامال

 ذرات سست، چربی، گرد و غبار، رنگ و سایر پوشش ها
 گردد. بهتر است ایـن عمل با استفاده از سند بالست یا
 برس های سیمی برقی انجام پذیرد. تمامی سطوحی که
با شد  خواهد  اجرا  ها  آن  روی  بر  بلورساز  نفوذگر   مواد 
درزهای تمـــام  گردد.  مرطوب  شیرين  آب  از   استفاده 
 ســـرد و ترک های بزرگـــتر از 1 میلی متر باید به حالــت باز
 شـوند (عرض و عمق حداقل 2 سانتی متر). سپس تمامی
باز های  ترک  دیوار،  و  کف  بین  درزهای  ها،  ستون   پایه 

شده و نقاط کرمو ترمیم گردد
 دوغاب حاصله از اختالط پودر   و آب را با استفاده از قلم 
 مو یا برس روی مقاطع بتنی آماده شده طی دو دست
 اجرا نمایید به این ترتیب که در حین عملیات اجرا به محض
 دو نم شدن الیه اول، الیه دوم را روی آن اجرا نمایید. به
 مدت 48 ساعت و پس از دونم شدن الیه دوم عملیات

کیورينگ را با اسپری نمودن آب روی مقاطع آغاز نمایید
 مقدار مصرف   بسته به مقدار تخلخل و نفوذپذیری، در
نحوه باشد.  می  گرم   1200 تا  حدود800  مربع  متر   هر 
 اختالط 25 کـــــیلوگرم پودر  را با حدود 10 لیتر آب مخلوط
عمل یکنواخت  و  همگن  مخلوطی  حصول  تا   نمایید. 

اختالط را ادامه دهید

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
  محلول (pH) اسیدیته:  

 حالت فیزيکي: پودر
یون کلر: ندارد

رنگ: خاکستری

میزان و روش مصرف:

13.5 +0.05:%10

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
و یخبندان  از  دور  به  بسته،  در  ظرف  نگهداری:   شرایط 

تابش مستقیم نور خورشید
 بهترين دمای نگهداری: +10 الی +30 درجه

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی
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 یکی از پوشش های کاربردی در زمینه آب بند سازی است . دوغاب حاصل از این ماده، بسیار روان است، به طوری که
 به سادگی به کمک برس روی بسیاری از سطوح، قابل اجرا می باشد. این ماده عالوه بر پر کردن ( قابلیت پل زدن بر روی
 ترک های مویین ) حفره ها، فضاهای خالی یا ترک های مویی زير الیه، مانع از نفوذ آب به آن می گردد. با این وجود،
از بعد  آب،  فشار  برابر  در  دائمی  مقاومت  می سازد.  فراهم  نیز  را  آب  بخار  انتقال  و  تنفس  امکان  شده،  ایجاد   غشای 

می شود حاصل  وز  ر سخت شدن کامل در هفت  
چسبندگی بسیار زياد به مقاطع زير کار نظیر: بتن، لوله های فلزی و سایر مصالح، از جمله خواص این ماده است 

دوجزئیپوشش آب بند

شرح محصول:

محافظت کننده و  ویژه  ی  پلیمر آب بند  پوشش   نوعـی 

رزين و  اصالح شده  سیمان  پایه  بر  که  است  جزئی   دو 

از دوام  التکس تولید می شود. انعطاف پذیر است،و 

است برخوردار  باالیـی  بسیـار  چسبنـدگی     و 

اجرای آسان به وسیله برس یا کارتک
قابلیت ارتجاعی باال -مقاومت کششی و خمشی

رفع نفوذپذیری و آب بندی مقاطع مورد کاربرد
محافظت سطوح در برابر کربناسیون و نفوذ یون کلر

 قدرت چسبندگی بسیار زياد به سطوح متخلخل
و غیر متخلخل

توانایی ازدیاد طول و انعطاف پذیری بسیار
قابلیت پل زدن بر روی ترک های موئین

مقاومت زياد در برابر یخ زدگی
مقاوم در برابر نمک ها

 مقاومت شیمیایی خوب در برابر بنزين، کلريدها
 سهولت اجرا برخالف پوشش های متداول که اجرای

 آنها  نیاز به خشک شدن کامل بتن دارند
عدم جلوگیری از تنفس بتن

ضد جلبک و خزه
مقاوم در برابر تابش نور خورشید و اشعه  یو وی

غیر سمی و تأیید شده برای آب آشامیدنی

 آب بندی و ایزوالسیون سطوح تصفیه خانه ها
پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضالب

آب بندی مخازن بتنی، سنگی، آجری و استخرها
رفع نشت و نم زدگی حمام ها، زيرزمین ها و بالکن ها

ایزوالسیون آب نماها و بام های سبز
دیوارهای مجاور رطوبت ،آب دريا و باران گیر

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
حالت فیزيکی: جزء         پودر  -جزء        مایع

 رنگ جزء        : خاکستری  - رنگ جزء       :سفید
  بدون نفوذ آب

 زمان کاربری: در دماي 30 درجه  حدود 30 دقیقه
زمان خشک شدن سطحی: 90 دقیقه

زمان خشک شدن نهایی: 3 تا 7 روز
حداقل دماي زمان اجرا: 5 درجه سانتیگراد

یون کلر: ندارد

پلیمری -االستومری

A
A

B
B

DIN1048
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POLYMERS

میزان و روش مصرف:
و  مایع  جزء  دو  (دريل+پره)،  برقی  همزن  از  استفاده   با 
 پودری را مخلوط نمایید. توجه داشته باشید که همیشه
در برقی   همزن  گردد  افزوده  مایع،  جزء  به  پودری   جزء 
باعث کار  این  (چراکه،  باشد؛  روشن  اقدام،  این   حین 
مخلوط اجرای  از  پیش   

ً
حتما شود)  می  اجزا  بهتر   اختالط 

 آماده، مقاطع زير کار را با استفاده از آب شیرين، اشباع
 نمایید. ماده باید روی مقاطع مرطوب اجرا شود، اما هرگز
مواد باشد.  داشته  وجود  مقاطع  روی  ایستا  آب   نباید 
 آماده را با استفاده از قلم موی بزرگ به صورت یک دست
 روی سطح اجرا کرده و پس از خشک شدن دست اول (به
 طوری که دست به آن نچسبد)، الیه دوم را روی آن اجرا
24 مدت  به  دوم،  الیه  شدن  خشک  از  پس  و   نمایید 
ساعت، سطوح را با اسپری آب شیرين، مرطوب نگه داريد

نکته:
با توجه به فشار آب و نوع کاربری،  ضخامت الیه نهایی 

باید بین 1 تا 4 میلیمتر باشد
دست، هر  در  میلیمتر   1 از  تر  ضخیم  الیه  نمودن  اجرا   از 

خودداری بفرمایید
بارش از  ساعت   12 مدت  به  حداقل  باید  اجرا  از   بعد 
و روغن  آلودگی  معرض  در  گرفن  قرار  باران،   مستقیم 

سایر آالینده ها محافظت شود
 زمان:24ساعت پس از اجرا می توان بر روی سطح آن راه 
مکانیکی های  تنش  مقابل  در  روز   3 از  بعد  و   رفت 

کوچک، مقاوم خواهد شد

واترپروف مایع: گالن 10 - 12 کیلوگرمی

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 شرایط نگهداری: ظرف در بسته، به دور از رطوب،

یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید
 بهترين دمای نگهداری: 10+ الی 30+ درجه

نوع بسته بندی:
واترپروف پودری: کیسه 20 کیلوگرمی

حفاظت و ایمنی:
 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای  سالمتی
عنوان هیچ  به  وجود  این  با  ندارد،  قرار  زيست  محیط   و 

نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
استفاده کار  لباس  و  عینک  دستکش،  از  اجرا  زمان   در 

نمایید
 با

ً
 درصورت  برخورد  اتفاقی با پوست یا چشم، باید فورا

آب شیرين فراوان شسته شود
 به پزشک مراجعه شود

ً
درصورت بلعیده شدن، فورا

این ماده، آتش زا نیست
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 نوعی کو پلیمر  التکس است که به دلیل چسبندگی عالی با ایجاد اتصال قوی برای امور تعمیراتی و آب بندی سازه های بتنی
 استفاده می شود.  مناسب برای ساخت مالت های چسبنده جهت سطوح بتن، استفاده به عنوان ماده آب بند و واسطه

 چسبنده قوی برای تعمیرات سطوح بتنی و سیمانی است
 در زمان  ترکیب با مالت  ، نوعی سیستم پلیمری اصالح شده در ترکیب ملکولی ایجاد می کند که باعث چسبندگی بسیار باالی

 بتن می شود همچنین زمان خشک شدن آن را تسريع می بخشد

چسب بتن التکس

شرح محصول:

 یکی از محصوالت تولیدی در زمینه آب بندیسازه های

 بتنی است . ماهیت عملیاتی این ماده برپایه چسب و

 قدرت چسبندگی است که بر همین اساس، عالوه بر

 آب بندسازی می تواند گزينه مناسبی برای تعمیرات

 در ساره های بتنی آبی نیز به شمار آید

افزایش مقاومت چسبندگی مالت به بتن قدیم،
بدون استفاده از توری های فلزی 

کاهش ترک ناشی از عدم جمع شدگی
افزایش مقاومت در مقابل سیکل های یخبندان

مقاوم در برابر نمک های یخ زدا
مناسب جهت آب بندی منابع آب آشامیدنی و استخر

افزایش کشش، انعطاف و استحکام مواد
 قابل استفاده برای سطوحی که در حال

شوره زدن و ريزش هستند
افزایش مقاومت سطحی

عدم خوردگی در فلزات
مناسب برای استفاده در سطوح عمودی و افقی

ضد بخار، روغن، گريس و مواد شیمیایی
ضد سایش در شرایط خیس

غیر سمی

ضدآب کردن رویه و زيرين سطوح بتنی
استخرهای آب،  منابع  بندی  آب  اندودهای  و  مالت   تهیه 
بتنی سطوح  ها،  خانه  تصفیه  فاضالب،  های  طرح   شنا، 
 دیوار و کف کارخانه، انبارها، پارکینگ ها و زيرسازی جهت

 کفپوش
 تعمیر و بازسازی بتن های پر تخلخل در فونداسیون ، پایه

پل ها و بتن های آسیب دیده قدیمی
افزایش چسبندگی سطح قبل از سیمان کاری

 گچ کاری و نازک کاری
 ترمیم سرامیک، کاشی و آجرهای شکسته

پایدار نمودن و چسباندن آجرهای سست
ترمیم سطوح و دیوارها از جنس قالب ريزی آماده

 تهیه بتونه سنگ جهت پرکردن تخلخل های سنگ پس از
 نصب و یا در سنگبری ها

تهیه مالت چسبنده برای صافکاری سراسری سطوح بتن

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

ویژه  آب بندی بتن
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LATEX CONCRETE ADHESIVE

میزان و روش مصرف:
 جهت مالت سیمان کاری در هر متر مربع به ضخامت یک

سانتیمتر، حدود 1 کیلوگرم مصرف می گردد
 برای نرمه کشی هر متر مربع به ضخامت 3 میلیمتر  0.5

کیلوگرم مصرف می گردد
به بتن  چسب  درصد   30 محلول   از  سنگ،  نصب   مالت 
 همراه آب در ماسه و سیمان مالت چسبنده  جهت نصب
 سنگ بر روی کف تهیه میگردد. میزان مصرف در هر متر

مربع به ضخامت 2 میلیمتر، یک کیلوگرم می باشد
50 محلول  از  پودری،  سرامیک  چسب   تقویت 
 درصدچسب التکس با آب به عنوان عامل تقویت کننده

در چسب پودری استفاده می شود
آماده سازی:

های پوسیدگی  غبار  و  گرد  چربی،  آلودگی،   هرگونه 
 سطحی، زدوده گردد

 سطوح در مقابل تابش آفتاب در هوای گرم به وسیله
 چادر پوشانده شود

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
حالت فیزيکی: مایع

رنگ:سفید شیری
   وزن مخصوص:

یون کلر: ندارد

مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه
 شرایط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت و تابش

مستقیم نور خورشید
بهترين دمای نگهداری: 10+ تا 30+ درجه سانتی گراد

نوع بسته بندی: گالن  4 ، 10 و 20 کیلوگرمي

حفاظت و ایمنی:
 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
 با آب

ً
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

شیرين فراوان شسته شود
 به پزشک مراجعه شود

ً
درصورت بلعیده شدن، فورا

 به برگه اطالعات ایمنی                          مراجعه شود
ً
لطفا

این ماده، آتش زا نیست

1.05+0.05 g/cm3

(MSDS)
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 محصول فوق به منظور آب بندی فشار منفی، قبل از استفاده از عایق های رطوبتی و ترمیمی مـورد استفـاده قرار
 می گیرد. این ماده، برای توقف نشتی آب در زيرزمین، مترو و به طور کلی سازه های زيرزمینی، همچنین توقف نشتی آب در

مخازن باالی سطح زمین، مناسب است
 برخی از خواص آن عبارت اند از:آب بندی  اتصاالت سخت بین دیوارها و اسلب کف مهر و موم ضد آب در برابر شکاف ها و

سوراخ هابازسازی الیه های مالت در سازه های آجرکاری مرطوب، قبل از عایق رطوبتی

قطع آنی هرگونه نشت آب
آب بندی محل درزها، مجاری عبور آب مقاطع بتنی

تونل ها، سدها و مخازن
سازه های زيرزمینی و مدفون

منهول ها و ولوپیت ها
چاله آسانسورها و استخرها

گیرش سريع
پایدار و دائمی

فاقد یون کلر
سهولت اجرا

قابلیت کاربرد در تماس با آب آشامیدنی
حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد

بدون انقباض و ترک خوردگی
امکان بهره برداری سريع از سازه

 بتن
ً
چسبندگی عالی به انواع مصالح، مخصوصا

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
وزن مخصوص:  

حالت فیزيکي: پودر خاکستری
 یون کلر: ندارد کمتر از استاندارد

مالحظات و بسته بندی:
مدت نگهداري: یك سال در بسته بندي اولیه

بهترين دماي نگهداري: 10+ تا 30 + درجه سانتیگراد
نوع بسته بندي: سطل  5 ،10 و 20 کیلوگرمي

وش مصرف: میزان و ر
 قبل از اجرای آنی گیر، سطح را عاری از هرگونه مواد سست و
 زاید گردانید ، مقداری از پودر آنی گیر را با آب مخلوط نمایید که
20 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد  این  در مدت زمان کمتر از 
 مخلوط را بالفاصله روی محل نشت آب به مدت 15 الی 20 ثانیه
 فشار دهید. بعد از پر کردن کامل درز و رفع نشت، آن را با بتن یا

سنگ، همسطح نمایید
 بهترين روش اختالط پودر آنی گیر با آب، با استفاده از دست

(همراه با دستکش) می باشد
وزن نمودن  لحاظ  و  نشت  حال  در  مقاطع  ابعاد  اساس   بر 
مخصوص ماده آنی گیر، مقدار مصرف قابل محاسبه خواهد بود

نی گیر بتن آ

شرح محصول:

ISIRI 2930 

 2.15 +0.1+g/cm3

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

 محصولی مؤثر برای توقف فوری نشت آب،
 حتی آب تحت فشار است. مواد پایه تولید
 این محصول، سیمان های با مقاومت باال و
نهایت، در  که  است  خاص  افزودنی    مواد 
پیش از  پودری  دهنده  اتصال   نوعی 

 مخلوط شده را به دست می دهد
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 پس از خشک شدن، یک الیه االستیک و قابل انعطاف روی
مقاطع به جا می گذارد

سهولت و سرعت
چسبندگی زياد به سطوح فلزی و بتنی

مقاوم در برابر نمک ها و یون های کلرو سولفات
 تا پیش از خشک شدن، قابلیت انحالل در آب دارد و پس از
 خشک شدن هرگز در آب حل نخواهد شدبدون افتادگی و

ره پس از اجرا
ُ

ش
 قابلیت انحالل در آب پیش از خشک شدن و عدم انحالل در

آب پس از خشک شدن
قابلیت اجرا در دمای +5 تا +70 درجه سانتیگراد

 عایق امولسیون                                            مایعی است غلیظ به صورت امولسیون که می توان آن را به طور خالص یا رقیق شده
 با آب استفاده کرد. پس از مصرف این ماده، آب آن تبخیر شـده و یک الیه مقاوم و قابل انعطاف به وجودمی آورد که در
 آب حل نمی شود. عایق امولسیون، نوعی عایق رطوبتی است که نیاز به گرم کردن ندارد و در دمای نرمال مورد استفاده
 قرار می گیرد. این پوشش محافظتی برای جلوگیری از نفوذ امالح و یون های مخرب شیمیایی موجود در خاک، روی مقاطع

بتنی پیش از دفن شدن اجرا می شود

پایه ها و دیوارهای ضد آب
زير های  سازه  در  منحنی  یا  مسطح  سطوح  کردن  آب   ضد 

 سطح زمین، مانند تونل ها و زيرگذرهای ساخته شده
  ضد آب کردن سازه های بتونی افقی در زير صفحات

مشخصات فیزيکی و شیمیایی:
قابلیت انحالل:تا پیش از خشک شدن در آب

حالت فیزيکی: دوغاب غلیظ
رنگ: مشکی

 وزن مخصوص:

مالحظات و بسته بندی:
مدت نگهداری: یک سال در بسته بندی اولیه

بهترين دمای نگهداری: +10 الی +30 درجه سانتیگراد
 نوع بسته بندی : گالن  25کیلوگرمی

میزان و روش مصرف:
بر کیلوگرم   0.5  

ً
تقريبا مناسب،  سطح  یک  در  مصرف   میزان 

مترمربع محصول رقیق شده می باشد
 را با حدود 45 –50 درصدStarmul-p1،بعد از آماده سازی بستر
 ترکیب شود. سپس آن را با

ً
 آب، رقیق و مخلوط کنید تا کامال

 برس، غلتک یا اسپری روی سطح کار قرار دهید و بعد از خشک
 شدن الیه اول، الیه دوم را با نسبت 10درصد، مخلوط کرده و

روی کار با قلم مو یا اسپری اعمال کنید
 دست کم دو الیه محصول باید با ضخامت خشک حداقل 3 ،  

میلی متر استفاده شود

شرح محصول:

28.1+gr/cm3

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

:

عایق امولسیون

از متشکل  ل، 
ّ

حال بدون  خمیری  ماده   این 
 قیرهای امولسیون شده با آب، سنگدانه های
 مخصوص ريز دانه و مواد افزودنی است که

طبق فرمول مشخص، تولید می شود

 پرایمر قیری پایه آب

Starmul-p1 
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دوام و عمر بسیار طوالنی دارد
 دارای مقاومت بی نظیر در برابر سایش و  سختی سطحی

درصد ازدیاد طول و کشسانی باالیی دارد
پیوند شیمیایی  قوی با سطحبرقرار می کند

انواع سطوح سیمانی، بر روی  العاده   از چسبندگی فوق 
 شاتکريت، آجری، چوبی، سنگی و فلزی برخوردار است

 مقاومت حاللی باال و مقاومت شیمیایی آن در
محیط های اسیدی و قلیایی، بی نظیر است

و بنفش  ماورای  اشعه  برابر  در  باال  نوری  مقاومت   دارای 
نور خورشید است

 یکدست و صاف تشکیل می دهد و هیچ
ً
 سطحی کامال

درزی در کار وجود نخواهد داشت
 در مکان های دارای نشت می توان با استفاده از

پلی یوريای سرد، تنها در یک روز، عایق کاری انجام داد
مقاومت باال در برابر فشار مثبت و منفی

نفوذ پذیری عالی در داخل منافظ بتن

 محصول                               جایگزينی بسیار عالی برای ایزوگام و ایزوالسیون انواع سازه ها، نظیر: بام ها، شیروانی
 ها، استخرها، دیوارهای عمودی، سرویس های بهداشتی، حمام ها، آشپزخانه ها، لوله های انتقال شبکه آب و
و باال  رطوبت  با  مناطق  و  بتنی  های  پایه  ساحلی،  های  سازه  کلیه  صنعتی،  و  ساختمانی  تأسیسات   فاضالب، 

است منفی  فشار  با  درگیر  های  خصوصسازه   به 
 این عایق رطوبتی، محصول واکنش یک رزين ایزوسیاناتی با یک رزين آمینی است  که پس از اجرا با تشکیل یک 
 فیلم قوی، منعطف، پیوسته و یکنواخت، مانع از نفوذ آب، رطوبت و عوامل خورنده به سطح الیه زيرين خود می
قرار کرده که موجب افزایش طول عمر سازه می گردد گردد. این محصول، یک شبکه کريستالی قوی با سطوح بر

تصفیه خانه های آب و فاضالب
خطوط انتقال آب

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
پوشش خطوط لوله و مخازن

سازه های دريایی
صنعت راه و پل سازی

تونل ها و کانال ها
کارخانجات تولید مواد غذایی و شیمیایی

سردخانه ها
کاربرد به عنوان پرایمر ضد رطوبت

 در زير کفپوش های اپوکسی در معرض فشار منفی، تا
 سطح رطوبت بتن، تأثیری بر الیه های اجرا شده کفپوش

نداشته باشد

پوشش عایق
پلی یوريا

شرح محصول:

 پلی یوريا دو جزئی، نوعی آب بند کننده همه کاره بسیار

رطوبتی،محصول عایق  این  رود.  می  شمار  به   قوی 

واکنش یک رزين ایزوسیاناتی با یک رزين آمینی است

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

Starcoat-py2

STAR COAT PY2
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: مصرف وش  ر و  میزان 
5/1 تا   1  ، کار  زير  به  توجه  با  و  تقريبی  مصرف   میزان 
باید باشد.درابتدا  می  مربع  متر  هر  در   کیلوگرم 
از ها  چربی  و  وغبار  گرد  قبیل  از   لودگی  آ  هرگونه 
های لودگی  آ وجود  شوند.  حذف  سطح  وی   ر
یوريا پلی  رطوبتی  عایق  چسبیدن  از  مانع   سطحی، 

گردد می  بتن  داخل  به 
باید است؛  سطح  وی  ر کردن  رنگ  مثل  اجرا  وش   ر
وی ر بار  چندین  بایست  می  محلول  این  کرد   توجه 
کنید احساس  که  جایی  تا  شود،  کشیده   سطح 
را به طور کامل رفته و سطح کار  به خورد سطح 

ً
 کامال

باید محلول،  بودن  مایع  دلیل  به  است.    پوشانده 
و ها  سوراخ  مویرگی،  های  ترک  ج،  فر و  خالل   تمامی 
هستند، مختلف  اشکال  دارای  که  های   محیط 
سطح وی  ر نازک  بسیار  الیه  ویک  باشد   پوشانده 

شود تشکیل 
یکدیگر با   1 به   2 اساس  بر  را  دوم   جزء  و  اول   جزء 

نمایید مخلوط  و  ترکیب 
50 درصد  جزء اول 100 درصد می باشد و جزء دوم 

 پس از مخلوط کردن، خوب همزده شود. اجرای آن به
صورت رنگ زدن معمولی و ساده است

ً
 تذکر مهم :  بعد از مخلوط شدن دوجزء با هم، نهایتا
بر روی سطح مورد نظر اجرا تا  30 دقیقه زمان دارد   تا 
و مخلوط  محلول،  دقیقه،   30 گذشت  از  بعد  و   گردد  

 سفت شده و قابل اجرا نخواهد بود
ابزار اجرا: قلم مو، رولر و ایرلس می باشد

 60 ضخامت  برای  کامل  پخت  و  شدن  خشک   زمان 
25  درجه سانتی گراد میکرومتر و دمای 

P O L Y U R E A

C O A T I N G

 1000- 600

 1.09-1.12
0.98-1.02

:

:
:

رزين پلي آمین

 1200- 600:

:
:

C˚20g/cm3

A

فام پوشش

 براقیت

 جامد وزنی

جامد حجمی

وزن مخصوص

گرانروی  کاپ 4

 چسبندگی  و  مقاومت

مقاومت خمشی مندرل

زمان انبارداری

زمان عمر مفید

ASTM D523

ASTM D2369

ASTM D2697

ASTM D1475

ASTM D1200

ASTM D3359

ASTM D2794

ASTM D522

ASTM D523

 آبی و زرد....................

نیمه مات

70 

 58 ± %2

1.25 kg/lit

120 Sec 

5 B /100 lb/in2

عالی

سال 1

دقیقه 90

ASTM 

D2805

ASTM 

D2805

ASTM 

D2697

m2/Kg 8/4   

m2/lit 00/6

Kg/m2 21/0 

 lit /m2 166/0

وفیل، پر ی  زبر به   بستگی 
 نوع سازه و روش اعمال دارد 

ضخامت برای 
ومتر 100 میکر

ضخامت برای 
ومتر 100 میکر

C O N C R E T E

Waterstop  &   Concrete  Chemical    Additives  



تنفس پذیر و ضد شوره بودن در داخل استخر
استفاده، نگهداری و تعمیر آسان و ارزان

غیر رسمی، بهداشتی و دوستدار محیط زيست
 چسبندگی عالی به سطوح

انعطاف پذیر، ارتجاعی و عدم نفوذ پذیری
عایق نمودن به صورت یکپارچه و به رنگ آبی کاربرد آسان

 داشتن حالت کشسانی و مقاوم در برابر ترک های مویی
 حفظ کیفیت و رنگ، یکپارچگی در شرایط مختلف

مشخصات فیزيکی و شیمیایی
رنگ:سفید، خاکستری ، آبی

استاندارد
مقدار پلیمر: 64درصد

جرم مخصوص: 1/2
 غشا حاصل از مایع تازه:

چسبندگی به الیه زيرين:
ASTM D4541:2009 

انتقال بخار آب:

 محصول                                                    در هر دو نوع استخرهای نوساز و یا قدیمی کاربرد دارد.  دوام و چسبندگی باالیی دارد و انعطاف

کريلیک  در استخر و مخازن آب شرب استفاده می شود پذیر است   که از آن جهت پوشش رنگی آب بند کننده بر پایه نانو آ

 آب بندی استخر
 آب بندی آب نما و مخازن

آب بندی سپتیک و ذخیره آب

شرح محصول:

برای مناسب  نانو  و  اکريلیک  پایه  بر  جزيی  تک  عایق   یک 

  پوشش ترک های مویی و آب بندی کامل استخر و مخازن

 می باشد

موارد کاربرد:

خواص و اثرات:

Starpool-WP80

kg/lit.............................
(N/mm2)

(N/mm2)
1/1

ASTM E96:200527

ASTM D2240-05 

مقاومت آب و هوایی: مقاومت در برابر فرابنفش

53سختی دور و متر:

STAR POOL

SETAREH MAVADSARA
WP80
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بسته بندی: سطل های10 و 30 کیلوگرم
مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه

 در جای خشک به دور از تابش مستقیم نور خورشید، آب
 و باران نگهداری شود

بهترين دمای نگهداری: 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد
ایمنی:

 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
 در زمان اجرا باید از دستکش، عینک و لباس کار استفاده

شود
 با آب

ً
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

شیرين فراوان شسته شود

Pool sealing system

Waterstop

Pool insulation paint cover

Waterproof Concrete 

WATERPROOFING
SWINMMING POOLS

 همچنین تمامی درزهای موجود در استخربا محصول

Waterstop  &   Concrete  Chemical    Additives 

1



پوشش ترک های مویی
توانایی تحمل تردد معمولی افراد برسطح

 انعطاف پذیری بسیار باال
 سهولت در اجرا با استفاده از برس و رولر

 دوام، تقویت شده با فایبرگالس
و افزایش مقاومت کششی و خمشی

مقاوم در مقابل مخرب های شیمیایی و محیطی
مقاومت عالی در برابر آب و هوا و اشعه فرابنفش

جلوگیری از نفوذ آب به بتن های قدیمی و جدید
بتن، بر  وارد  های  آسیب  ترمیم  اقتصادی،   صرفه 

بدون نیاز به بازسازی آن
 سادگی تعمیر و نگهداری؛ پس از 5 تا 10 سال قابل

تمیز شدن و پوشش دهی مجدد است
سازگار با محیط زيست

جلوگیری از ایجاد قارچ، کپک و باکتری
به غشا  هردوسوی  از  بخار  عبور  امکان  بخار؛   نفوذ 

طرف دیگر و پیش گیری از شوره زدن وجود دارد

مشخصات فیزيکی و شیمیایی
 رنگ:سفید، خاکستری،سیاه، سبز روشن

مقدار پلیمر: 64درصد
جرم مخصوص: 1/2

است سنتی  عایق های  برای  مناسبی  جایگزين  و  دارد  باالیی  بسیار  کشسانی  قابلیت  و  پذیری  انعطاف  محصول    این 
 همچنین به راحتی و با کمک غلطک یا اسپری مخصوص بدون هوا روی سطوح اجرا می شود و با ایجاد الیه به ضخامت 2/1

  میلیمتر بدون تحمیل وزن  بر سازه  ، از سقف، دیوارها و سطوح مختلف محافظت می کند
می توان آن را در رنگ های مختلف تولید کرد و برای کلیه سطوح بتنی، سنگ و موزاییک و ... قابل اجرا می باشد

سقف بتنی یا سنگ و موزاییک
دیوارهای باران گیر و در معرض رطوبت

 اتصاالت و درزها
سقف آسفالت یا ایزوگام شده

دیواره مخازن آب  و استخر از درون و بیرون
 سطوح بتنی، سرامیک، فلز، پالستیک، چوب و...

  پوشش عایق رنگی

پلیمری -تک جزئی

شرح محصول:

 نوعی پوشش یکپارچه وعایق که با شرایط مختلف ساخت و

 ساز، سازگار بوده و در هر آب و هوایی قابل اجرا می باشد. این

 محصول تک جزيی پلیمری، درواقع  یک غشای مقاوم و آب

 بند ایجاد می کند که کاربردهای  متنوع  در سطوح مختلف به

ویژه در پشت بام و دیوارهای باران گیر  دارد

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

6/4

53 ASTM D2240-05 

ASTM D412_2006a
ASTM D412-2006a

نیروی کششی حداکثر:
کشیدگی در گسیختگی:

مقاومت آب و هوایی: مقاومت در برابر فرابنفش
سختی دور و متر:
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بسته بندی: سطل های 10 و 30 کیلوگرم
مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه

نور مستقیم  تابش  از  دور  به  خشک  جای   در 
 خورشید، آب و باران نگهداری شود

بهترين دمای نگهداری: 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد
ایمنی:

برای مضر  و  خطرساز  مواد  محدوده  در  ماده   این 
 سالمتی و محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به
تماس چشم  با  یا  شود  بلعیده  نباید  عنوان   هیچ 

داشته باشد
کار لباس  و  عینک  دستکش،  از  باید  اجرا  زمان   در 

ًاستفاده شود
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

با آب شیرين فراوان شسته شود

1 الی 1/5 کیلوگرم در هر متر مربع  میزان مصرف 
 می  باشد. در مصالح مختلف، تابع سطح کار بوده
 هر کیلوگرم به طور متوسط،1 تا 2 متر

ً
 ولی عموما

مربع سطح را پوشش می دهد
 سطح کار بایستی از گرد و غبار مواد زائد و در سطوح
 بتنی، چربی حاصله از روغن قالب بندی، زدوده و بتن
 های زائد حاصله از قالب بندی توسط دستگاه ساب

زده و سطحی صاف و یکپارچه در آورده شود
روش اجرا:

 نحوه استفاده از این محصول، بسیار ساده بوده و نیاز به
اجرا توسط متخصص ندارد

    با یک الیه به وسیله قلم مو غلطک قابل اجرا می
باشد

W A T E R P R O O F
CONCRETE 

COATING

STAR WALL WP40



با باالیی  وارتجاعی  االستیسیته    ازخاصیت 
آب و هوایی مختلف برخوردار است

 اجرای آن بسیار ساده و با تجهیزاتی از قبیل:
با دستگاه از طريق اسپری کردن  یا  و   قلم مو،غلتک 

می گیرد انجام  ایرلس 
با ز  در بدون  و  یکپارچه  یکنواخت،  پوشش   یک 

قابلیت  اجرا در تمام زوایا می باشد
 مقاوم در برابر اسیدها، بازها و روغن های صنعتی

پوسته نمی شود و ترک نمی خورد
منفی40 زياد(از  دمای  مقاومت  محدوده  دارای 

می باشد 70درجهسانتیگراد)  مثبت  تا  درجه 
 مقاوم در برابر عوامل جوی و اشعه ماورای بنفش

 دارای تنوع رنگ زياد بوده و همانند «کینتکس» به
صورت طرحدار اجرا می شود

 قابلیت اجرا روی سطوح بتنی افقی و عمودی
سهولت و سرعت اجرای آن بسیار باالست

در مدت زمانی کوتاه  خشک می شود

 محصول                                                      عایقی با خاصیت کشسانی قوی و عملکرد  چندگانه دارد. مناسب جهت رنگ  نمای داخلی و 
بیرونی می باشد و  پوششی ضد حرارت و مقاوم در برابر گرما ایجاد می کند که مانع از اتالف انرژی در ساختمان می شود

به خصوص بتنی،  برشی  و  حائل  دیوارهای  کاری   عایق 
 در طبقات زيرين ساختمان که بیشتر در معرض نم و

رطوبت می باشد
فشار معرض  در  که  آسانسور  چاله های  کاری   عایق 

شدید آب چاه های زيرزمینی هستند
عایق کاری لوله های آب و فاضالب

نوع هر  یا  و  گچی  پیش ساخته،  دیوارهای   پوشش 
مصالح دیگر

عوامل کلیه  برابر  در  ساختمان  ظاهری  نمای   حفاظت 
جوی و بدون تغییر رنگ

بتنی، سفالی،  چوبی،  فلزی،  پشت بام های  کاری   عایق 
آردواز، کاهگلی و آسفالتی

عایق کاری کف کولرهای آبی
عایق کاری دیوارهای باران گیر

ضد زنگ سازه های فلزی

 پوشش عایق
اکريلیک-ویژه فلز و بتن

شرح محصول:

 نوعی عایق تک جزئی است که به عنوان یک عایق رطوبتی و
 حرارتی برای تمام سطوح در معرض آب و رطوبت، به خصوص
 فلزات و سقف های شیروانی فلزی، سیمانی و دیوارها مورد
 استفاده قرار می گیرد. این محصول، جایگزين مناسبی برای

عایق های سنتی است

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

Starshield-MP40
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بسته بندی: بسته بندی: گالن های 20 لیتری
مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه

 در جای خشک به دور از تابش مستقیم نور خورشید، آب
و باران نگهداری شود

بهترين دمای نگهداری: 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد

ایمنی:

 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
 در زمان اجرا باید از دستکش، عینک و لباس کار استفاده

شود
 با آب

ً
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

شیرين فراوان شسته شود

W A T E R P R O O F
INSULATION OF METALS

بوده کار  سطح  تابع  مختلف،  مصالح  در  مصرف   میزان 
 هر کیلوگرم به طور متوسط،  1 تا 2  متر مربع

ْ
 ولی عموما

سطح را پوشش می دهد
سطوح در  و  زائد  مواد  غبار  و  گرد  از  بایستی  کار   سطح 
 بتنی، چربی ناشی از روغن قالب بندی، زدوده و بتن های
و زده  ساب  دستگاه  توسط  قالب بندی  از  حاصل   زائد 

سطحی صاف و یکپارچه در آورده شود
روش اجرا:

و بوده  ساده  بسیار  محصول،  این  از  استفاده   نحوه 
 نیاز به اقدام توسط متخصص ندارد

ْ
.ترجیحا

کردن  اسپری  یا  و  غلتک  قلم مو  وسیله  به  الیه  یک   با 
میلیمتر یک  حدود  ضخامت  به  ایرلس  دستگاه   توسط 

پوشش داده می شود
زمان خشک شدن:

 خشک شده و سایر مراحل بعدی کار
ْ
 بعد از دو روز کامال
قابل اجرامی باشد

Waterstop  &  Chemical    Additives    Concrete



جلوگیری از جذب و نفوذ مویینه آب در سازه ها
نفوذ در عمق سازه و ضدآب سازی سريع سطح

سطحی براقیت  بدون 
 سیستمی بر پایه آب و عاری از ترکیبات آلی فّرار

کاربری راحت و آسان با استفاده از برس، غلتک و یا اسپری
پوشش دهی بسیار زياد و مقرون به صرفه

عدم ایجاد تغییر در رنگ یا ظاهر سازه
سريع بسیار  واکنش دهی 

از تنفس بتن عدم جلوگیری 
برابر اشعه فرابنفش  مقاوم در 

چ و جلبک محافظت از سطح در برابر رشد خزه، قار
ممانعت از آلودگی های سطحی، لکه و شوره زدگی

 این ماده ضدآب کننده برای ضدآب سازی و جلوگیری از نفوذ مویینه در سطوح ساختمانی جدید و قدیمی از قبیل: سطوح
 بتنی، سیمانی، انواع آجر، بلوک های سیمانی، سنگ، موزاییک، سفال، بندکشی دیوارهای افقی و عمودی و سطوح گروت
 با محیط زيست، سازگار می باشد. این محصول  در

ً
 طراحی و تولید می شود. عاری از هرگونه ترکیب آلی فرار بوده و کامال

 شرایطی به کار می رود که  لزوم محافظت در برابر نفوذ آب با خاصیت مویینگی به داخل سازه وجود دارد.از ذرات بسیار
 کوچک (در حد چند نانومتر) برخوردار است که آن را قادر می سازد به داخل مصالح ساختمانی (قدیم و جدید) نفوذ کرده و
آن، متعاقب  مخرب  واکنش های  سایر  و  کپک  قارچ،  رشد  شوره زدگی،  هوازدگی،  آب،  نفوذ  و  جذب  مقابل  در  را   آن ها 
 محافظت کند. از ویژگی های منحصر به فرد این محصول می توان به واکنش سريع آن اشاره کرد که پس از خشک شدن،

 اثر آب گريزی فوق العاده    ای   با قابلیت تنفس بر روی سطوح به جا می گذارد

پل ها
ساختمان های نوساز و قدیمی

بناهای فرهنگی و باستانی
نواحی ساحلی

سطوح سیمانی و بتنی
قطعات پیش ساخته بتنی و سیمانی

قطعات آجری، رسی و سرامیکی
سنگ ها

 محافظ نما پایه آب

شرح محصول:

 محصول ضدآب سازی چند منظوره با تکنولوژی
 نانو و متشکل از ترکیبات %100 فعال مونومری

اورگانو سیالن و محلول در آب می باشد

C O N C R E T E
W A T E R P R O O F I N G  

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

مشخصات فیزيکی و شیمیایی
نسبت مخلوط (وزنی): جزء محصول :1و جزء آب: 5

دمای حین کاربری:               35 - 10
مقدار پوشش (مترمربع/کیلوگرم):20-30

زمان خشک شدن: 24 ساعت

نانو عایق

(UV)

(C˚)
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ی لیتر  10 و   20 گالن های  بسته بندی:  بندی:  بسته 
اولیه بسته بندی  در  سال   1 ی:  نگهدار مدت 

از تابش مستقیم نور خورشید،  در جای خشک به دور 
ی شود آب و باران نگهدار

سانتیگراد درجه   +35 تا   +5 ی:  نگهدار دمای  بهترين 

: یمنی ا

 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
 در زمان اجرا باید از دستکش، عینک و لباس کار استفاده

شود
آب با   

ً
فورا باید  چشم  یا  پوست  با  اتفاقی  برخورد   درصورت 

شیرين فراوان شسته شود

پوشش دهی100 برای  محصول  این  از  کیلوگرم   20  هر 
متر مربع مصرف می شود

 آماده سازی سطح، تأثیر زيادی بر عملکرد پوشش دارد.
ذرات از  عاری  و  تمیز  خشک،  اجرا،  از  قبل  باید   سطوح 
از و  شده  عیوب  سایر  و  روغنی  مواد  هرگونه   سست، 
لحاظ ابعادی پایدار باشند. سطوح بتنی پیش از اجرا می
عمل  کامل،  طور  به  و  روز   28 سن  دارای  حداقل   بایست 
نیز آجری  سطوح  بندکشی  مالت  باشند.  شده   آوری 
روی بر  باید  اجرا  باشد.  روز   3 سن  دارای  باید   حداقل 
 سطوح با دمای باالتر از 10 درجه سانتیگراد انجام گیرد.
 خشک بوده و دست کم تا نصف روز پس از

ً
 سطوح کامال

 اجرای آن، بارش باران، پیش بینی نشود
با رقیق شده  محلول  صورت  به  ماده  این  مصرف   روش 
غلتک و  برس  اسپری،  توسط  سختی  از  عاری  و  تمیز   آب 
ظرف باید  حداکثر  ترکیب،  این  رقیق شده  محلول   است. 

مدت 24 ساعت مورد استفاده قرار گیرد

N A N O  T E C H  
WATERPROOFING 

Waterstop  &   Concrete  Chemical    Additives  



مقاوم در مقابل رطوبت و گازهای جوی
 مقاومت باال در مقابل یون کلر و سایر مواد شیمیایي

مقاومت در برابر تابش نور خورشید
از تغییرات رنگ سطوح مورداجرا جلوگیری 

به مصالح  رنگ  تغییر  از  جلوگیری  و   محافظت 
ساختمان نمای  در  کاررفته 

  ماندگاری طوالني در موضع اجرا شده
از تنفس بتن  عدم جلوگیری 
خاصیت ضدگرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح

خاصیت خود پاکشوندگی سطوح پس از  باران
شستشو قابل 

اجرا سهولت 

 با هدف  ضدآب سازی و جلوگیری از نفوذ موئینه در سطوح ساختمانی جدید و قدیمی از قبیل: سطوح بتنی، سیمانی، انواع
آجر، بلوک های سیمانی، سنگ، موزاییک و سفال، بندکشی دیوارهای افقی و عمودی و سطوح گروت تولید شده است
 اجرای این ضد آب ساز هیچ گونه تغییری در ظاهر و رنگ سطح ایجاد نکرده و منجر به عمر طوالنی، ممانعت از ترک خوردگی
 در سازه و جالی ظاهری می گردد. کاربری آسان، اجرای راحت، عدم جلوگیری از تنفس بتن و سازه، مقاومت در برابر مواد

نمکی ضد یخ و چرخه های ذوب و انجماد، از جمله ویژگی های مهم این محصول می باشد

 نفوذ ناپذیرساز سطوح بتنی، سنگی، آجری، گچی
حفاظت از نمای ساختمان ها

ثار فرهنگی در مقابل عوامل جوی حفاظت از آ
نفوذناپذیر ساختن پانل های گچی

 محافظ نما پایه حالل

شرح محصول:

نفوذناپذیر کننـده مـواد  از  گونه  ای  باید  را  محصول   این 
 مصالح با بنیان شیمیایی «سیالن سیلوکسان» تعريف کرد
زيرآیند موئینگی  خاصیت  از  سطح،  روی  اجرا  از  پس   که 
 استفاده نموده و با نفوذ به سطح زير کار به تمام مقاطع،

خاصیت آب گريزی می دهد

C O N C R E T E
W A T E R P R O O F I N G  

موارد کاربرد: خواص و اثرات:

مشخصات فیزيکی و شیمیایی
حالت فیزيکی: مایع

رنگ: بیرنگ
  وزن مخصوص:

قابلیت انحالل در آب: ندارد
0.79+0.05g/cm3
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بسته بندی: بسته بندی: گالن های 20 لیتری
مدت نگهداری: 1 سال در بسته بندی اولیه

 در جای خشک به دور از تابش مستقیم نور خورشید، آب
و باران نگهداری شود

بهترين دمای نگهداری: 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد

ایمنی:

 این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سالمتی و
 محیط زيست قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد
 در زمان اجرا باید از دستکش، عینک و لباس کار استفاده

شود
 با آب

ً
 درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا

شیرين فراوان شسته شود

در آن،  جذب  قدرت  و  اجرا  مورد  سطوح  نوع  به   بسته 
مربع متر  یك  پوشش  برای  گرم   300 تا   200  محدوده 

مورد استفاده قرار می گیرد
 تمیز و عاری از هرگونه چربی، گرد و

ً
 باید روی سطوح کامال

 خشك اجرا گردد. برای اجرای محافظ نما می توان
ْ
 غبار و کامال

از اسپری  و یا قلـم  مو استفاده کـرد
 در صــورت زيـــاد بودن جذب سطـــح مـــورد اجرا را در دو

الیه اجرا کنید

Waterstop  &    Concrete Chemical    Additives 

Starseal-PS9


