
PASA-GARD     P-1600 

  آب بند کننده سطوح نما بصورت جذبی
  

 محصول :شرح 
PASA‐GARD    P‐1600 به يا آب در محلول مايع صورت به سيليکونی مواد ایپبر 

 و فيلم تشکيل بدون عمقی صورت به ساختمانی مصالح به جذب خواص با اللیح صورت
  .  است گرديده توليد گچی و سفالی ،سيمانی ،سنگی سطوح بندی آب جهت رنگ تغيير

  
  : مزایا
  . دارد را تنفس توانای کار بستر که حالی در شده اجرا طحس از رطوبت و آب عبور عدم - 
   اجرا از ساعت چند از پس تنها سريع عملکرد - 
   باال قليايی خواص دارای سطوح با سازگاری - 
  اجرا از پس مصالح ظاهری شکل و رنگ تربيت عدم - 
   آسان اجرای - 
   سطوح کليه به باال نفوذ و جذب خاصيت - 
   زدا يخ ترکيبات وی ووي مانند کننده تخريب عوامل برابر در باال مقاومت - 
  آب نفوذ عدم علت به سنگی و سيمانی و آجری نماهای زيبای حفظ - 

  
  : کاربرد موارد 

  : مانند سطوحی بندی آب جهت استفاده قابل      
   بتنی مختلف سطوح و اسفنجی بتن ،سيمانی همال هتخت  - 
   چوب -  نما آجرهای - 
  ) باستانی آثار (قديمی سنگی و آجری ، کاهگلی های نما - 
  گچی قطعاتو  برد سيمان انواع - 
   کاشی بندکشی و گرانيت ، مرمريت ، تراورتن های سنگ  - 
  ساختمان نمای در یايکموز قطعات و شسته یهانما ،نسوز جرآ - 
  باز فضای و ها سرويس داخل در پرايمر عنوان به آميزی رنگ از قبل خام چوب  - 

  
  :استفاده روش 

  هوا پمپ رولروو ،قلمو با اجرا قابل  - 
 اجرا بار ٢ معموالً  ، کند ريزشسطح   یور از مواد و شده باعاش سطح که يابد مهادا که زمانی تا PASA‐GARD    P‐1600  اجرای  - 

 بعدی يهال داده دست از را خود خيسی حالت که اين از بعد بالفاصله س)خي روی بر خيس ( صورت به که است الزم سطوح ای اکثربر
  . شود اجرا

  . شوند پوشانده اجرا از بيش ها پنجره و جاذبغير سطوح کليه  - 
  

  :فنی مشخصات
   رنگ زرد کمی تا رنگ بی شفاف : رنگ 

   مايع : فيزيکی حالت
  کونی سيلي ترکيبات پايه شيميايی :

   ١ +-  ٠٢/٠: آب در محلول )ليتر بر گرم کيلو( : مخصوص وزن
  ٨/٠ +-  ٠٢/٠ :اللیح )ليتر بر گرم کيلو :(مخصوص وزن

  
  : مصرف مقدار

  . کند تغيير مربع متر هر ازای به ليتر ١ تا  ٣/٠ از تواند می مصرف مقدار مصرف ميزان و اجرا نحوه به توجه با
  

  : بندی بسته
  . شود می عرضه ليتری ٢٠ و ۴ و ١ های گالن در
  

  :نگهداری شرایط
 .شود نگهداری آفتاب مستقيم تابش از دور به دربسته ظروف در 


