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 شرح
است که  آب بند یک محصول محافظتی دو جزئی پوشش 
( مایع بوده وبر پایه رزینهاا  ماااود در    Aجزء (جزء اول

( بار پایااه  Bبرابار فوااوب آب مای باشااد وجازء دود  جاازء    
می باشد که به عناوا  مااف ی   ترکیبها  پودر  وسیمافی 

در برابر فووب آب به کار می رود ایا  مااده بار رو  افاوا      
سطوح مافند سطوح بتنی وفلز  چسابیده ویاک پوشاش    

واظات از  وحو آب بناد   مناسب جهت حواظت از مخاز  
 سازه ها  بتنی زیر زمینی ایجاد می کند .

 استاندارد مرجع
 . ته می شودای  محصول بر اساس استافدارد زیر ساخ

 ASTM-D6083 

 ASTM-D624 
 موارد کاربرد

  ، مناسب برا  آب بند  مخاز  سنگی ،آجر  ، بتنی
 آب گریز و غبار گریز 

  ایزوالسیو  سطوح تصویه خافه ها  آب و فاضالب 
  رفع فشت وفم زدگی زیرزمی  ها وبالک  ها 
  ساخت استخرها  شنا وپرورش ماهی مناسب برا 

     مناسب برا  ایزوالسیو  آب فماهاا ورو  گاارد  هاا
 وبالک  ها وزیرزمی  ها 

    ایزوالسیو  وآب بند  لوله ها  سایمافی افتااال آب
 ومخاز  وسیلوها  بخیره گندد 

    مناسب برا  آب بند  سطوح با فشار منوای ،پاا از
 اجرا  فووب گر به عنوا  الیه زیری  

 
 خواص و اثرات

  قابلیت چسبندگی بسیار باال به سطوح واستحکاد زیاد
 در برابر یخ زدگی  

  اف طا  پذیر  واالستیسیته مناسب 
      و قطع فووب پذیر  وآب بناد  قط ای مااابع بتنای

 سنگی
  عدد ایجاد آلودگی برا  آب آشامیدفی  
   افزایش مااومت سطح در برابر کربناتی شد 
  ه ها  مضر مااود در برابر تابش فور خورشید واش . 
  استحکاد بسیار عالی در برابر مواد اسید  وقلیایی 

       قدرت چسبندگی باال به ساطح زیار کاار وعادد افات
 چسبندگی وخواص آب بند  به مرور زما  

  مااومت باال در برابر یو  ها  کلر وفمک ها 

    قابلیت رفگ پذیر  مناسب توسط افوا  رفگهاا  پایاه
 آبی واپوکسی وپلی یورتا  

 
 میزان مصرف

براساس سطح مادار  BC 132   محصول مصر   میزا  
مصر  متواوت است  وعموما برا  سطحی با زبر  فرماال  

 Bکیلاو گارد جازء    5.2بایساتی    Aبه ازا  هر کیلو جزء 
 مصر  شود . 

 
 نحوه مصرف 

واز هر فو  آلودگی مافناد  سطح زیر کار باید خشک و تمیز 
ها  قبلای تمیاز شاده     گرد وغبار ، چربی ، رفگ وپوشش

 Bکیلاوگرد جازء    5.2مادار   Aباشند هر کیلو گرد جزء

 مخلوط کرده تا رقیق گردد .
یک الیه از پوشش را بر رو  سطح اجرا ء کرده وتاا فیماه   
خشک شد  الیه صبر می کنیم .سپا الیاه دود را اجارا   

 می کنیم .
الزد به بکر است جهت حصول ابمیناا  بیشاتر میتاوا     

( قبل از اعمال پوشش دوجزئی B.C163پرایمر  یک الیه 
 جهت تاویت چسبندگی به الیه زیری  استواده شود .

 
 مشخصات فیزیكی و شیمیایی

  :جز   رفگA   سوید شیر  / جزB    خاکستر  
 :جز  حالت فیزیکیA   مایع  / جزB  پودر  
 :جزء  وز  مخصوصA  g/cm34..1  
 :جزء  وز  مخصوصB  g/cm34.1  در حالت خشک 

  :جزء  وز  مخصوصB  g/cm35.2 در حالت تر 

  یو  کلر : فدارد  کمتر از استافداردISIRI2930 ) 
 نگهداري

 : در ظار  سر بستااه و محوااوا از    شرایط فگهدار
  هوا و یخبندا 

 + :  درجه  .2الی + .4بهتری  دما  فگهدار 
 : بند  اولیهیک سال در بسته مدت فگهدار 
 کیلاو + ماایع    52کیلویی  پاودر   22ست  بند :بسته

 کیلو ( .4
 

 نكات ایمنی 
ای  محصول آتش زا فبوده وبرا  محیط زیست مضر فمی 
باشد .از تماس ای  ماده با چشم وپوست جلوگیر  شود 
.در صورت تماس با چشم با اب شیری  فراوا  شست وشو 

کار استواده از عینک محافظ ودستکش  دداده شود .هنگا
صورت بل یده شد  فورا به پزشک  توصیه می گردد .در

 .شود  مراج ه
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