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  محافظ ضد خوردگی   -پوشش اپوکسی 

 

 :معرفی 

 Bبخش  / و سیلیس بر پایه سیمان: پودر  Aبخش  )بصورت دو جزیی طراحی و تولید شده است «  W-21» عایق رطوبتی 

 (  : پلیمر استایرن آکریلیک

بتنی یا سیمانی مستحکم قابل استفاده است. و با توجه به فشار ستون آب این سیستم به عنوان عایق رطوبتی غشایی بر سطوح 

و سختی سیال درزمان کاربری، ضخامت غشای مورد نیاز را تعیین می کنیم. این سیستم در مخازن بتنی، استخرها، حوضچه 

یا مجاورت آب آشامیدنی  ها و انواع دیوارهای بتنی و پنل های پیش ساخته بتنی قابل اجرا است و در معرض نور خورشید

% از عمرمفید  25هیچگونه یون سمی آزاد نمی کند. )البته توصیه می شود در معرض نورمستقیم خورشید قرار نگیرد چراکه تا 

اش را کاهش میدهد( چنانچه ضخامت غشای این سیستم از یک میلیمتر بیشتر باشد ضریب انتقال حرارت را طبق نمودار 

 می تواند دو منظوره مورد استفاده قرار گیرد. مربوطه کاهش میدهد و

 

: آماده سازی و اجرا  
پرایمر  اطمینان از استحکام بتن بستر و آگاهی از ساختار بتن، پس از پاکسازی سطح از غبار، چربی و سستی ها و کسب

آماده  B و  A: مالتی را که از ترکیب بخش دقیقه بعد 30تا  15مالیده و بین را با قلمو روی سطح «  W-20» آماده مصرف
 : یک میلیمتر است.ضخامت بهینه برای این غشا –میشود روی سطح بمالید ) با لیسه یا قلمو ( 

از فلزات تیزگوشه دار استفاده به تناسب بسته بندی همزنید و ترجیحا را    B و A بخشجهت آماده سازی مالت مورد نظر : 
 نکنید.

از استحکام تمامی اتصاالت و لوله هایی که به داخل بتن کف یا دیوار متصل هستند اطمینان یابید و  : قبل از عملیات باال 
 آب بندی نمایید.  ( W23 & F.G. meshمناسب )  موادبا محل تالقی آنها با بتن را 

بهره مند  -طبق نظر کارشناسان  -می بایست از مواد مناسب  بر فلزات داخل موضع: اد پوشش محافظبدیهی است برای ایج
  ( P-91یا  P-90یا  P-89) محصوالتی نظیر  شوید.

 کیلوگرم B  :1کیلوگرم و بخش  A   :5: بخش یمربع با ضخامت خشک شده دو میلیمتربازای هرمتر :مقدار مصرف
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 : مشخصات فنی

  :طوسی ) مالت آماده مصرف و خشک شده خاکستری است(                                    رنگ      
  :شودهای شیمیایی دچار خوردگی میدر آب حل نمی شود ولیکن در سایر حالل ها یا خورنده فیلم خشک شده. 

 در محدوده مجاز برای آب شرب قرار دارد. اقد یون کلر است و یون های سمیف 
  : سیمانی برابر بیشتر از بتن یا مالت  1.5ضریب االستیسیته غشای خشک شده: با توجه به نسبت اختالط 

 : انبارداری

 واهد داشت.خ: حداقل یک سال فرصت مصرف  درجه سانتیگراد 35تا  5بازه دمایی  دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و در

 

 :   بسته بندی

 کیلوگرم عرضه می گردد. 29جزیی به وزن  بندی دواین محصول دربسته 

 

 : کاربردها

 ده شوند.است با سنگ یا سرامیک پوشیبتی داخل سرویس های بهداشتی و فضاهای شیبدار یا عمودی که قرار عایق رطو

 .و استخرهایی که قرار است با کاشی و سرامیک پوشیده شوند شهری مخازن بتنی آب
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