
مواد شیمیا�ی صنعت ساختمان
پوشش های آب بندی، درزگیـر و ترمیمکننده ها

سیلوکســان  ســیالن  نانــو  نمــا  محافــظ 

پایــه حــالل بــر  آب گریــز 

Strutop SR12

خالصه ای از محصول

پایه  بر  آب  جذب  دارای  سطوح  کننده  آب گریز  یک   SR12 اتاپ  اس�ت

ن سطحی  حالل های هیدروکربنـی می باشد. این محصول درلوله های مویـ�ی

مصالح نفوذ کرده و با رطوبت و بخار آب موجود در منافذ واکنش داده 

ترتـیب الیه سطحی  این  به  و  می کند  ایجاد  آب گریز  پیل سیلوکسان  یک  و 

مصالح را در مقابل نفوذ آب، ایجاد گرد و غبار و جلبک و کربناتاسیون و 

... محافظت می کند

موارد كاربرد 

اتاپ SR12 برای محافظت رطوبتـی انواع مصالح ساختمانـی با جذب  اس�ت

آب مرف می گردد. این محصول جهت موارد ذیل کاربرد دارد:  

- آب بند و آب گریز کردن انواع مصالح ساختمانـی مانند سنگ، بتـن، پالس�ت 

سیمانـی، آجر نسوز، گچ و ...

- حفاظت آثار تاریخی در برابر رطوبت و غبار و جلبک

- آب بندی و آب گریزی نمای ساختمان

- نفوذناپذیری انواع قطعات پـیش ساخته بتـنـی و گچی و سنگ مصنوعی

بند بخصوص در  افزایش عمر مفید  بندکیسش ها و  - آب گریزی و آب بندی 

رسویس های بهداشتـی و پشت بام

- رفع جذب رطوبت موزائیک های کار شده در پشت بام و نم بند کردن 

آن ها 

 و مزایا
گ

ویژ�

- جلوگیـری از نفوذ انواع یون های خورنده مانند کلرید و سولفات

- اجازه به تنفس سطح زیر کار

- عدم تشکیل الیه و نفوذ به داخل سطح

- ایجاد آب گریزی و آب بندی

- عمق نفوذ تا 1 سانتـیم�ت در الیه سطحی مصالح

- عدم تغیـ�ی در رنگ و ظاهر مصالح

- راحتـی استفاده و کاهش هزینه ها

ن شونده با بارش باران - قابل شستشو و خودتم�ی

- ضد غبار، لک، جلبک و ...

- مقاومت دمایـی باال

- مقاوم در برابر اشعه UV نور خورشید

- دوام و پایداری دراز مدت روی سطح

- فاقد یون کلر

استاندارد ها 

اتاپ SR12 با الزامات استاندارد  EN 1504-2 قابل ارزیابـی می باشد. اس�ت

اطالعات محصول

نگشکل ظاهری مایع بـ�ی

0 در 20 درجه سانتـیگراددانسیته مالت آماده /82 ±0 /0 5  gr/cm3

فاقد یون کلرمیـزان یون کلر

حداقل 12 ماهزمان ماندگاری

ایط نگهداری رسش
در بسته بندی اولیه باز نشده به دور از نور 

مستقیم آفتاب، یخبندان، رطوبت و در دمای 
5 تا 35 درجه سانتـیگراد نگهداری گردد

یبسته بندی گالن های 1، 3/5 و 20لـی�ت

ان و نحوه مرصف ز م�ی

تا 350  بیـن 150  میـزان مرصف: میـزان مرف بسته به جذب آب مصالح 

گرم در هر م�ت مربع می باشد.   

چربـی،  روغن،   ها، 
گ

آلود� کلیه  از  سطح  باید  کار:  زیر  سطح  سازی  آماده 

جذبـی  کننده  آب گریز  نفوذ  از  که  عوامیل  سایر  و  کیورینگ  مواد  رنگ، 

 48 مدت  به  باید  کار  زیر  سطح  ن  همچنـ�ی گردد.  پاک  می کنند  جلوگیـری 

ساعت کامال خشک باشد. 

ی مخلوط گردد.  ن اختالط: محصول آماده مرف می باشد و نباید با چ�ی

ی یا قلم  اتاپ SR12 به وسیله اس�پ نحوه اعمال روی سطح: محافظ نما اس�ت

مو قابل اجرا است. تا جایـی که سطح جذب آب دارد باید اجرا شده و از 

ن جلوگیـری گردد.  ه مواد اضا�ن نـ�ی رسش

کاری: بالفاصله بعد از اتمام کار ظروف و ابزار شسته شود.  ز تم�ی

محدودیت ها

- سطح زیر کار قبل از اجرا کامال خشک و دمای آن بیـن 10 تا 40 درجه باشد. 

- 12 ساعت پس از اجرا احتمال بارش یا خیس شدن نباشد

- قبل از اجرا حتما یک نمونه  کوچک اجرا کنـید تا سازکاری مواد با مصالح 

آزمایش گردد

- خشک شدن کامل و رسیدن به عملکرد نهایـی ممکن است تا 10 روز طول 

بکشد. 
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- عمر مفید محصول روی سطح بسته به تعداد سیکل تر و خشک شدن و 

جهت باد و ... از 12 تا 20 سال می باشد.

محیط زیست، سالمت و ایمنـی

اتاپ SR12 در محیط زیست ریخته نشود و هر  به�ت است محصول اس�ت

گونه شستشوی ظروف پس از مرف و ... به فاضالب قابل تصفیه انتقال 

پـیدا کند. این محصول برای سالمت و ایمنـی افراد خطرناک نمی باشد ویل 

در تماس با پوست و چشم می تواند ایجاد حساسیت کند. برای مرف به�ت 

است که از عینک، ماسک و دستکش مناسب استفاده گردد. این محصول 

تا قبل از خشک شدن قابل اشتعال می باشد. برای اطالعات بـیش�ت به برگه 

مشخصات ایمنـی محصول رجوع گردد.

مرجع اطالعات داده شده

و  آزمایشگاهی  آزمایشات  براساس  فنـی  مشخصات  این  اطالعات  تمام 

تجربـیات پروژه ای شـرکت Strumix می باشد. داده های واقعی اندازه گیـری 

ل ما متفاوت باشد. توصیه می شود  ایطی فراتر از کن�ت ممکن است به علت رسش

بخواهید.  را  محصوالت  فنـی  مشخصات  برگه  آخرین  ما  از  همیشه  که 

ن زیر ساخت های استفاده و روش درست استفاده در کارگاه بر عهده  همچنـ�ی

در  را  الزم  اطالعات  می تواند   Strumix فنـی  بخش  و  می باشد  یان  مش�ت

ی قرار داده و یا با حضور در محل پروژه خدمات فنـی الزم  اختـیار مش�ت

را ارائه دهد.  
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