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 ضد آب کننده سطوح بتنی با خواص نفوذپذیریپوشش 
     

محصول :شرح   
PASA-GARD P-۳۰    س���اختھ ش���ده برپای���ھ س���یمان مخص���وص و فیلرھ���ای ش���یمیایی و مع���دنی

میکروونی����زه ک����ھ در اث����ر واک����نش ش����یمیایی و نف����وذ در روزن����ھ ھ����ا و حف����ره ھ����ای ب����تن تش����کیل 
 ض���������������د آب در عم���������������ق ب���������������تن م���������������ی نمای���������������د.کریس���������������تال ھ���������������ای مق���������������اوم و 

 :مزایا 
 ھیچگونھ اثر نامطلوبی روی سطوح در منابع آب آشامیدنی ندارد.-
پ���س از کیورین���گ و ج���ذب ب���ھ عم���ق PASA-GARD P-۳۰ ذرات و مولکولھ���ای کریس���تال  -

 بتن فقط عامل جلوگیری از نفوذ آب گردیده و مانع تنفس سازه نمی گردد.
م����انع از تجزی����ھ و تخری����ب ب����تن در مقاب����ل کربنات����ھ ش����دن ،ھ����وازدگی و انبس����اط و انقب����اض در  -

 مقابل سیکل ھای یخبندان میگردد. 
 شد میباشد.رمیشھ درحال ھجھت آب بندی    PASA-GARD P-۳۰ دارای خواص دایمی است و کریستال ھای  -
 نیاز بھ صاف و ھموار کردن سطح ندارد -
 برای آماده سازی سطح زیر کار نداردنیاز بھ اجرای پرایمر  -

 :موارد کاربرد
 بعنوان یک پوشش آب بند -
 در منابع آب و فاضالب -
 سردابھ ھا و کانالھای آب رسانی -
 ا و سازه ھایی کھ در مجاورت با آب دریا میباشد.ھمخازن بتنی آب در تصفیھ خانھ  -
 تونل ھا و دریچھ ھای آدم رو -
 فونداسیون ھای بتنی -
 ترمیم ترکھا و درزھای روی بتن -
 دیوارھای برشی بتنی در مجاورت خاک -
 

 روش استفاده : 
 .. سطح زیرکار قبال مرطوب شود

 . برای سطوح افقی با برس زبر و برای سطوح عمودی با برس نرم اجراگردد.
 استفاده میگردد.   PASA-GARD   P-۳۰ یا مالھ از خمیر  و مواضع تعمییراتی با کاردک. در محل ترکھا 

ی برای مصرف تا دارای سیمان است لذا دوغاب بھ اندازه محدود در سطل یا استانبول   PASA-GARD   P-۳۰ . باید توجھ داشت 
 دقیقھ تھیھ و بالفاصلھ اجرا تا فعل و انفعال اولیھ دوغاب بر روی سطح بطور کامل انجام گیرد.۲۰
 سانتیگراد است و در شرایط بارانی و یخبندان اجرا نگردد. شرایط دما جھت اجرا باالتر از ده درجھ. 
اده نمود و برای استفاده گردیده نمیتوان از پوشش ھای رنگی بطور مستقیم استف   PASA-GARD   P-۳۰ یر روی سطوحی کھ از . 

 مورد نظر اجرا گردد.اجرای رنگ الزم است الیھ اضافی با اسید کلریدریک رقیق یا وسایل مکانیکی برداشتھ سپس رنگ 
 تست آب بندی انجام پذیر میباشد.   PASA-GARD   P-۳۰ روز از اجرای ۲۰. بالفاصلھ 

 
 استاندارھا: 

 این محصول مطابق با استاندارھای بین المللی تولید و ارائھ میگردد.
 

 بستھ بندی :
کیلو گرمی قابل ارائھ می باشد.۲۰محصول در گالن   

 
 شرایط نگھداری:

 ماه قابل استفاده میباشد. ۱۲ک تا صورت حفظ و نگھداری در شرایط مناسب و خشدر 
 
 
 

 



 


