
PASA-GARD   P-1100     
  آب بند کننده و ضد روغن کننده سطوح بصورت جذبی

  
 محصول :شرح 

PASA‐GRAD  P‐1100 خواص با آب در محلول مايع صورت به سيليکونی مواد هپايبر 
 و بند آب جهت رنگ تغيير و فيلم تشکيل بدون عمقی صورت به ساختمانی مصالحبه  ذبج

  . است گرديده توليد سطوح کردن روغن
  

  : مزایا
  . دارد را تنفس توانايی کار بستر که حالی در شده اجرا سطح از روغن و آب عبور عدم - 
   اجرا از پس ساعت چند از پس تنها سريع عملکرد - 
   باال قليايی خواص ایدار سطوح سازگاری - 
   ظاهری شکل و رنگ تغيير عدم - 
   آسان اجرای - 
  طوحس کليه به باال نفوذ و جذب قدرت - 
  زدا يخ ترکيبات و uv مانند کننده خريبت عوامل برابر در باال مقاومت  - 

  
  :کاربرد موارد 

   سانتيگراد هدرج ١۵٠ تا برداری بهره شرايط با بتنی های سازه از محافظت و بندی آب  -
 شدن ودهآل از جلوگيری برای خارجی و داخلی های محيط در آجر و بتن ، موزاييک ، طبيعی سنگ، ، سطوح کليه روی بر اجرا قابل - 

   سطح روی بر ها چربی و روغن انواع
 و نقاشی و پوستر نصب معرض در که عمومی معابر ديوار رب آجر و سنگ و بتنی و سيمانی سطوح حفظ جهت مناسب است ای ماده - 

  . گيرندمی قرار تبليغات های رنگ
 داخلی فضاهای درکف سطوح روی بر لعاب بدون های کاشی و بتنی و تراورتن و گرانيت ،مرمر های سنگ جهت استفاده قابل - 

  ها تعميرگاه و آشپزخانه و هاپارکينگ
  

  : استفاده روش
  لرورو، مو قلم با اجرا قابل.
 و ولا اليه واقع در. شود اجرا دوم اليه سپس داده دست از را خود اول رطوبت نخست اليه که شود اجرا یزمان درواليه دوم  اول اليه است الزم .

  ساعت اجراگردد.با فاصله زمانی حدود يک  دوم
  

  مشخصات فنی:
   شيری: رنگ
   مايع: فيزيکی حالت
   نیوسيليک ترکيبات: شيميايی.پايه 

   ١- +٠٢/٠)ليتر بر گرم کيلو:( مخصوص وزن.
  

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

  : نگهداری شرایط
پاتمان شيمی بتن د. در صور تنياز به اطالعات و جزييات بيشتر با  باشد می ماه ١٢ مناسب شرايط در و اوليه بندی بسته در نگهداری زمان مدت

  افرازبنا تماس بگيريد . 


