
   
     AFRA-SIVE   1010 

                                   یکننده صافکار ميترم
            

محصول :شرح   

AFRA-SIVE 1010    سطح  یجهت صافکار یکيلياکر مرياصالح شده با پل یجزئ کي یريمالت تعم
 یاجرا بر رو تيرنگ با قابل یو خاکستر یقابله ماله کش یپس از اضافه شدن آب به مالت  .باشد  یبتن م

 . گردد یم ليتبد یسطح دهيد بيآس یها هيو ال یسطوح زبر بتن
محافظ استفاده  یپوشش ها یکننده قبل از اجرا حيتسط هيتوان به عنوان ال یم   AFRA-SIVE 1010 از

 نمود. 
 یکه فاقد جمع شدگ ،  باشد ینازک برخوردار م یها هيجهت استفاده در ال ژهيفوق از فرمول و محصوالت

  باشد. یبرخوردار م یخوب یريو انعطاف پذ یعال یاز چسبندگ نيهمچن. خواهد بود  یو ترک خوردگ
 
 

 :مزایا 
 به اضافه شدن آب در محل مصرف  ازيتنها ن  -                                                              کنواختي جيو نتا قيفرمول دق - 
 یعال یچسبندگ  -                                                                                 بدون انقباض - 
 کم  یرينفوذپذ  -                                                   راحت  یپرداخت کار تينرم قابلطح س  - 
 یطينفوذ عوامل خورنده مح زانياهش مک -                          ونيکربناس زيذوب و ن خي یدر برابر چرخه ها یمقاومت عال - 
 انعطاف پذير -                  رنگ شوند ستيبا یکه م یدر مورد سطوح یبعد یها نهيکاهش هز  - 

 
  

  :موارد کاربرد
 .  یبتن یو سطوح کرمو دهيد بيآس یسطوح بتن یبرا ميترم هيبه عنوان ال - 
 محافظ اندود شوند.  یتوسط پوشش ها ستيبا یکه م یسطوح یآماده ساز - 
 شده. ريسطوح تعم یبر رو کنواختي ینما جاديا یبرا - 

 
  

  روش استفاده : 
 نييبا دور پا یمنظور بهتر است مخلوط کن دست نيا یمخلوط شده و برا یاست که به راحت دهيگرد یطراح یمحصول فوق به گونه ا

 استفاده گردد.

و مخلوط  دييکه مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه نما یدر حال ختهيآب در درون ظرف ر تريل ۴تا  ٣ 
مالت  یروان زانيشود بسته به م زيپره یکه از مخلوط نمودن طوالن دييتوجه فرما.  ديشدن شکل مالت ادامه ده کنواختيکردن را تا 
  داد . شيپودر افزا سهيک کي یبه ازا تريل ۶.۵توان مقدار آب راتا  یمورد نذر م

 

  
   : مشخصات فنی  

 روشن  یرنگ : طوس       
  در متر مکعب لوگرميک ١۶۴٠:   مخصوص وزن        

   
 

  : بسته بندی
  . شود یعرضه م ییلويک ٢۵ یدرصد ها یبسته بند

  
 

:شرایط نگهداری  
 خواهد بود یسال قابل نگهدار کيتا  اديبدون تحمل فشار ز زيون ميدور از بارش باران تابش مستق         


