
 

Strutop SB900 

 حالل پایه بندآب قیری عایق
 ای از محصولشرح خالصه

 بر پایه قیر اصالحبند بسیستم پوشش آّیک  SB900 استراتاپ

ا بپذیر باشد که یک غشاء انعطافمی حاللپایه  شده پلیمری

چسبندگی باال و محافظ در برابر آب، رطوبت و بخار آب ایجاد 

این محصول به عنوان پرایمر برای جلوگیری از نفوذ کند. می

حالل با  3به  1 حجمی نسبت اختالط تاامالح نیز قابل استفاده 

 باشد. می مناسب

 كاربرد  موارد

 برای محافظت سطوح در برابر رطوبت در استفاده داخل یا خارج -

 ساختمان در وجه در تماس با آب

 ها )روفها، باغ بامهای بهداشتی، بالکنندی بام، سرویسببآّ -

دیوار های بتنی و بتن سبک، آلومینیوم، آزبست و گاردن( 

 سیمانی، چوب و ...

 هاو کالورتبندی خطوط انتقال آب آب -

ای مدفون در هبندی و جلوگیری از نفوذ امالح در سازهآب -

 خاک یا نگهدارنده خاک

 های فوالدی و بتنیپوشش ضد زنگ و خوردگی سازه -

 ها و مزایاویژگی

 تک جزئی و آماده مصرف -

 های مویی پذیر و مقاوم در برابر ترککامال انعطاف -

 چسبندگی خوب به انواع سطوح ساختمانی  -

 UVمقاوم در برابر اشعه  -

 ختلفمقاوم در برابر شرایط آب و هوایی م -

 خورنده هایمقاومت شیمیایی باال در برابر یون -

 مقاوم در برابر سیکل یخبندان -

 و راحتی استفادهیا اسپری مو قابلیت اجرا با قلم -

 فاقد یون کلر -

 

 هااستاندارد

-می BS 3416 با الزامات استانداردمطابق  SB900 استراتاپ

 . باشد

 اطالعات محصول 

 مشکی-ایقهوهغلیظ  مایع شکل ظاهری

 دانسیته مالت آماده
3gr/cm 50/5±9/5 05 در 

 سانتیگراد درجه

 فاقد یون کلر میزان یون کلر

 ماه 10حداقل  زمان ماندگاری

 درجه سانتیگراد  30تا  0 دمای سطح اجرا

 درجه سانتیگراد 50تا  -35 دمای سرویس

 شرایط نگهداری

بندی اولیه باز نشده به در بسته

نور مستقیم آفتاب، دور از 

تا  0یخبندان، رطوبت و در دمای 

درجه سانتیگراد نگهداری  30

 گردد

 لیتری 05 هایگالن بندیبسته

 

 اطالعات نحوه مصرف

بسته سطح در هر متر مربع از  SB900استراتاپ  میزان مصرف:

 055تا  005به روش اجرا، سطح زیر کار  در دست اول اجرا بین 

 لیترلی می 355تا  105در دست دوم معموال حدود و  لیترلی می

 شود. مصرف می

ن، ها، روغباید سطح از کلیه آلودگی :سازی سطح زیر كار آماده

 و سایر قدیمی های سطحیبندچربی، رنگ، مواد کیورینگ، آب

استراتاپ  عایق قیری پایه حاللچسبندگی عواملی که از 

SB900 کنند پاک گردد. جلوگیری می 

ه ک مناسبضعیف و آسیب دیده باید با ترمیم کننده  هایبتن

همچنین برای  ترمیم و اصالح گردد. Strutop RM450مانند 

ابتدا باید کامال  متریمیل 1های با عرض بزرگتر از و ترکترمیم 

 باز گردد. V  شکلبه 



 

باشد. برای استفاده به صورت محصول آماده مصرف می اختالط:

حالل پرایمر با  3به  1 حجمی توان محصول را تا نسبتپرایمر می

  کرد.  رقیق مناسب

استراتاپ  عایق قیری پایه حالل :نحوه اعمال روی سطح

SB900  با قلم موی بزرگ نقاشی، رول و یا اسپری قابل اجرا

اجرا گردد. بعد از باشد. بهتر است محصول در دو دست عمود می

روی سطح  توانمیاجرای دست اول و وقتی هنوز خشک نشده 

ماسه سیلیسی پاشیده شود و پس از خشک شدن این الیه ماسه 

های اضافه از سطح جارو گردد و بعد از خشک شدن کامل بین 

 ساعت الیه دوم اجرا گردد.  8تا  4

 عایق قیریخاک روی الیه اجرا شده  نهمچنین قبل از ریخت

باید سطح آن از آسیب به وسیله ژئوتکستایل مناسب  پایه حالل

 محافظت گردد. 

ا آب بابزار بالفاصله بعد از اجرا و قبل از خشک شدن  تمیزكاری:

 شسته شود. گرم و مایع ظرفشویی 

 هامحدودیت

 درجه سانتیگراد باشد.  30تا  0دمای سطح اجرا باید بین  -

 در هوای بارانی اجرا نگردد.  -

محصول در تماس با آب آشامیدنی، استخر و استخر پرورش  -

 ماهی استفاده نگردد. 

 ینمحیط زیست، سالمت و ایم

در محیط زیست ریخته  SB900 استراتاپبهتر است محصول 

نشود و هرگونه شستشوی ظروف پس از مصرف و ... به فاضالب 

یمنی اقابل تصفیه انتقال پیدا کند. این محصول برای سالمت و 

اند توباشد ولی در تماس با پوست و چشم میافراد خطرناک نمی

ایجاد حساسیت کند. برای مصرف بهتر است که از عینک، ماسک 

و دستکش مناسب استفاده گردد. برای اطالعات بیشتر به برگه 

 مشخصات ایمنی محصول رجوع گردد. 

 مرجع اطالعات داده شده

 آزمایشگاهی آزمایشات براساس اطالعات این مشخصات فنی تمام

 واقعی هایداده. باشدمی Strumixای شرکت و تجربیات پروژه

 ما کنترل از فراتر شرایطی علت به است ممکن گیریاندازه

شود که همیشه از ما آخرین برگه توصیه می .باشد متفاوت

های مشخصات فنی محصوالت را بخواهید. همچنین زیر ساخت

-یم ت استفاده در کارگاه بر عهده مشتریاناستفاده و روش درس

 تواند اطالعات الزم را در اختیارمی Strumixباشد و بخش فنی 

مشتری قرار دهد و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنی الزم 

   را ارائه دهد.


