
   

PASA-SIVE 1030 
 پودر کاسماتيک مناسب جهت بتونه کردن سطوحی بتنی و سيمانی

  
   محصول :شرح 

   PASA‐SIVE   1030مالتی متشکل از پودر پايه معدنی ،مواد روان ساز و ضد

 عنوان به که باشد میPASABONDE SA‐12چسب واسط  با همراه که انقباض

 . ميباشد استفاده قابل ، بتنی و سنگ  سيمانی سطوح هنوبت

 

 : مزايا
  سنگ ت ويايران موزائيک ،،  سيمانی سطوح بتنی ،نمای روی بر ق العادهفو چسبندگی - 
سيمانی سطوح کننده آب ضد -   
  آميزی رنگ سطوح بتنی قبل از صافکاری برای مناسب بتونه  - 
  کننده هاینمک و يخبندان مقابل در مقاوم - 
  دريايی و شيميايیهای  بخار مقابل در مقاوم - 

.  آميزی رنگ از قبل صافکاری جهت پذيری سمباده خواص دارای -   
 

  : کاربرد موارد
  . ميباشدبتن  شکل حفظ به نياز بتن های اکسپوزکه زیسانما - 
 اختمانهایس فاضالب،نمای و آب منابع ،پتروشيمی ، هاپااليشگاه بتنی های سازه در آميزی رنگبتونه  کاری سطوح بتنی قبل از - 

   هنری آثار عميرت و عمومی
 کتمو و پارکت نصب از قبل سنگ و موزاييک روی بر صافکاری و کاری بتونه از پيش شنا استخر داخلی های ترکبتونه کاری  - 

  صنعتی مختلف هایپروژه در کريلاورتان وا پلی، اپوکسی رنگهای انواع پذيرش قابليت.
   فايبرگالس يا کليراک مش همراه ال درايو يا برد سيمان ه،ساخت پيش قطعات درز کردن پر برای استفاده قابل  - 

  

  : استفاده روش
  از سطح کار زودوده شود. ها آلودگی کليه - 
ا سايه سطح از تابش نور وآفتاب و خشک شدن سريع حفاظت شود.همچنين می توان در شب ي بايست می اجرا کم ضخامت به توجه با - 

  .نمود استفاده آن از
  . نماييد مربوط قلم از استفادهسطح را با ساعت چند از عدب - 
  . باشد می سانتيگراد درجه ٣۵ تا ١٠ محصول اين اجرای برای مناسب دمای - 
 . نماييد نگهداری خشک و خنک. محل در راچسب و پودر  گرم هوای در - 

  

  : فنی مشخصات
  پودر: ظاهری شکل 
   سفيد-  طوسی: رنگ 
  برليتر کيلوگرم٥/١: مخصوص وزن 
  

  : مصرف مقدار
دارد.به تخلخل بستگی   PASA‐SIVE   1030 ميزان مصرف -     

  . باشد می نياز مورد کيلوگرم ٣ تا ٢ وجود مربع مترهر  ميليمتر ٢تا ضخامت برای  - 
  . گردد می مصرف گرم ١۵٠٠ تا ۵٠٠ مربع متر هر ها ترکبه عنوان صافکاری و پرکردن   کاریبتونه  برای - 
  . باشد می مصرفپودر وزن درصد ١٠ حدودPASABONDE SA‐12  بتن دهنده اتصال چسب مصرف ميزان - 
  

  :بندی بسته
.کيلوگرمی بسته بندی گرديده است ٢٥يا ٢٠در کيسه های    PASA‐SIVE   1030  

  : نگهداری شرايط
  .شود نگهداری آفتاب مستقيم محيط خشک و خنک و بدور از تابش  در
 


