
   
     PASA-GARD   SFW-1 

،مناسب جهت اکرليکی –عايق دوجزئی سوپر االستيک ، پايه سيمانی اصالح شده 
 مجاورت با آب شرب

          
محصول :شرح   

PASA-GARD SFw-1   اصالح شده و و  یمانيشبه س باتيترک هيبر پا یپوشش دو جزئ
و پالستر در  یسطوح بتن تو محافظ یآب بند یمناسب برا،  کياالستوپرس،  کيلياکر

  . باشد یمويا قابليت استفاده در مجاورت آب شرب تحت فشار  یو خارج یسطوح داخل
 

 :مزایا 
 کلر  یمقاوم در برابر خاک حاو -

 )سرد اجرا  ( اعمال آسان -            و مالت یکاش ريز، باال  یبا چسبندگ، و منعطف آب بند  کپارچهي هيال کي جاديا -
 بدون درز و مفاصل سرد،  کپارچهي یآب بند -           . ود در خاک   موج يیايميمقاومت در برابر نمک و مواد ش  -

 . امکان استفاده در مخازن آب شرب   -                                 يیزش و جابجالر یسطوح دارا یآب بند  -

    پوشش رونين به بتامکان خروج بخارات از ب -                                          منعطف بدون ترک خوردن اريبس  -

 متريليم ٢متر در ضخامت  یليم ٩٢ترک ها تا عرض  یپل بر رو جاديا  -

 

  :موارد کاربرد
 تونل ها و حوضچه ها آب بندی -                                       تحت فشار استخر و مخازن آب  یآب بند -

 روف گاردن و باغچه ها یو آب بند قيعا  -                        قابليت استفاده در مخازن و تصفيه خانه های آب شرب -

 آشپزخانه و حمام ،  یبهداشت یها سيسرو، ها تراس یآب بند  -         یو خارج یداخل یها طيدر مح یو عمود یسطوح افق یآب بند -

 ها نيرزميو ز ليحا یوارهايد ، مدفون یوارهايد یآب بندمحافظت و  -

 .سولفات و آب  سيون،کربنا، در برابر نمک  وارهايو د ونيمحافظت از بتن فونداس -
 

  روش استفاده : 
 سطح  یبه طور کل .  گردد یعار  رهيگل و غ ، رنگ، روغن قالب  ،گرد و غبار ، فيضع  مواد هياز کل ديبا طح س: سطح  یآماده ساز

، شده  ميپوشش ترم ی از اجرا شيپ ديشده با بيشکسته و تخر. بتن های شود  یگردد پاکساز یکه مانع چسبندگ یاز هرگونه مواد ديبا
منافذ و ترک های استاتيک بايد با استفاده از .  اشدصاف و بدون تخلخل ب ديسطح کار با. برداشته شود  فيضع یبتن و مالت ها نيهمچن

تعمير و پر شود .سطح اجرا بايد با مرطوب کردن در حالت DEZOSIVE1010مالت حاوی چسب التکس ويا ترميم کننده پايه سيمانی 

ميم کننده آب با استفاده از مالت ترBETOGARG SFWاشباع با سطح خشک قرارگيرد. در گنج های اتصاالت ،پس از اجرای اليه اول 

  ،ماهيچه کشی و محافظت شده و سپس اليه دوم اجراشود.BETOSIVE WMبند 
  

   : مشخصات فنی  

Component : A polymer modified admixture and Special cement 

GREENISH GRAY 

Component A : 20Kg ,Component B : 10 Kg 

> 1/00 N/mm2 

7 bars positive  

Content  

COLOR 

Mixing 

Adhesion  Strength Resistance to 

    Pressurized Water  

  
  : مقدار مصرف   

 یم شتريجهت محافظت ب. باشد  یم هيبه دو ال ازياجرا شده و حداقل ن ديبا اليه هردر ،  گرم مخلوط در هر متر مربع لويک  ١٫٥تا  ١ 
 . هم اجرا نمود هيتوان سه ال

  : بسته بندی
  ) یلوگرميک ١٠گالن  :  Bع يما ء جز ،  یلوگرميک ٢٠ سهيک :    A یجز پودر( یلوگرميک ٣٠ست 

  
:شرایط نگهداری  

با شرکت افراز  شتريبه اطالعات ب ازيباشد در صورت ن یمماه ١٢ ، مناسب  طيو در شرا هياول یدر بسته بند،   یمدت زمان نگهدار
  يد .تماس حاصل نما ی پاسارگاد بنا


