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ایمنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/33 3gr/cm

مایع غلیظ

دلخواه

3 ساعت

 ASTM D6083  استاندارد

بسته بندي                            

سطل 10 کیلویی

 روش مصرف

در نظر داشته باشید که مهم ترین مســئله در اجراي نانو عایق 

رطوبتی ، تمیز بودن سطح زیر کار است.

ســــطح زیر کار را عاري از هر گونه آلودگی ، چربی و گرد و غبار 

نمایید

در صورت وجود نقاط سست یا پوسته شده در سطح ، آنها را به 

کمک فشار آب یا سند بالست بزدایید.

چنانچه در ســـطح زیر کار نقاط کرمو یا فرو رفته یا متخلخل 

وجود دارد توسط مالت ترمیم کننده ، تعمیر شود.

پیشـنهاد می شود با اجراي یک الیه پرایمر آکریلیکی روي سطح 

زیر آیند قدرت چسـبندگی نانو عایق رطوبتی به سطح را افزایش 

دهید.

الیه اول نانو عایق رطوبتی را اجرا نمایید. پیشـــنهاد می شود 

ابزار استفاده شـده جهت اعمال این ماده پس از انجام کار کامالً 

با آب شستشو شود.

دور از دسترس اطفال نگهداري شود.

این ماده غیر سمی است ، چنانچه ایجاد حســــاسیت نمود به 

پزشک مراجعه شود.

 میزان مصرف

میزان مصـرف نانو عایق رطوبتی  بسـته به میزان تخلخل سطوح 

زیـر کار و ناهمواري موجود و جنس ســــطح زیر آیند ، متفاوت 

اســـــــت  اما به طور معمول در هر متر مربع 2 تا 2/5 کیلوگرم 

محصول نانو عایق رطوبتی مورد استفاده می باشد .

نگهداري
مدت : یکسال در بسته بندياولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان، گرماو تابش مســتقیم و طوالنی 

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

pa 10000 

 7 روز

الیه اول در جهت افقی یا عمودي اجرا شود.

جهت افزایش طول عمر عایق رطوبتی و به اصطالح مســــلح 

شدن آن پیشــنهاد می شود یک الیه مش فایبر گالس را روي 

سطح عایق شده ( الیه اول ) قبل از اینکه خشـــک شود ، قرار 

دهید.

الیه دوم را حداکثر 3 تا 4 ساعت پس از اجراي الیه اول ،زمانی که 

هنوز سطح چسبنده است، در خالف جهت اجراي الیه زیرین اجرا 

نمایید.

حالت

رنگ

وزن مخصوص

ویسکوزیته

زمان خشک شدن سطحی

زمان خشک شدن نهایی

مقاومت به ضربه

مقاومت چسبندگی

مقاومت حرارتی

24 2Kgr/cm

mpa14

c150

136

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

مکانیزم اثر

در بســـیاري از موارد توقع کارفرمایان عالوه بر عایق کاري ، رنگ 

نمودن سطح نیز بصــــورت همزمان می باشد.  نانو عایق رطوبتی 

رنگی محصــــولی کارآمد و منحصـــــر به فرد است که عالوه بر 

عایقکاري سـطوح مختلف، موجب زیبایی سـطح می شــود ، این 

محصـــــــول بهترین جایگزین براي ایزوگام جهت پوشش بام و 

همچنین گزینه مناسبی براي رنگ نما می باشد .این محصــــول 

نوعی پوشــش آب بندکننده اســـت که از رزین هاي آکریلیک و 

االستومري آب پایه ساخته شده است و پس از خشــــــک شدن 

غشایی االستیسیته و کامالً ضد آب روي سطح ایجاد می کند .

نانو عایق رطوبتی رنگی را می توان بر روي انواع ســـــطوح بتنی ، 

سـیمانی ، فلزي ، سـطوح ایزوگام یا آسـفالت شـده ، موزائیک ها ، 

چوب و ... به راحتی اجرا نمود. البته به شــرطی که ســطح زیر کار 

چرب یا جلبک زده نباشـد.نانو عایق رطوبتی در برابر اشـعه ماوراء 

بنفش مقاومت باالیی دارد و در فام هاي روشن تا 30 درصد از هدر 

رفتن مصــــرف انرژي در ساختمان جلوگیري می کند. نانو عایق 

رطوبتی رنگی داراي انعطاف پذیري و االستیسیته باالیی می باشد  

و در بازه هاي دمایی مختلف خواص کشــســانی خود را حفظ می 

کند. نانو عایق رطوبتی هیچ گونه آلودگی براي آب شــرب ندارد و 

میتوان از آن به راحتی براي پوشـــــش ســـــطوح مخازن آب و 

استخرهاي شنا و پرورش ماهی  به عنوان رنگ عایق استفاده نمود.

صرفه جویی درا تالفا نرژي ساختمانت ا 30 درصد

مقاومت عالی درب رابرن م و رطوبت

ممانعتا ز رشد کپک و قارچ و جلبک

پایداري عالی درب رابر عوامل جوي گوناگون

مقاوم درب رابرا شعه  uv خورشید

بدونن یازب ها ضافهن مودن هرگونه حالل

تحملب ازه دمایی 35-ت ا 180+ درجه سانتیگراد

کاهشن فوذ گرما و سرماي محیطب ه داخل ساختمان

قابلیتا الستیسیته وا نعطافپ ذیري عالی

نانو عایق رطوبتــی یا رنگ عایق نانو،  از رزین هاي آکــریلیک و 
فیلرهاي میکرونیزه و مواد افزودنـی ویـژه و پیگمنت هاي رنگـی 
فرموله و تولید شده اند که موجب افزایش خواص االستیســـیته 
عایق رنگی نانو  تا 3 برابر در برابر کشش می شوند. این محصـول 
به راحتی  توسط قلم مو یا فرچه یا اسـپري روي سـطوح مختلف 
اجرا می شـود و عالوه بر رنگ آمیزي سـطح ، موجب عایق شـدن 
کامل سطح در برابر آب و رطوبت خواهد شد. نانو عایق رطوبتی را 
می توان در رنگ بندي هاي متنوع مطابق با سلیقه کارفرما تولید 
و ارائه نمود. همچنین به کمک فناوري نانو در این محصـــــول ، 
عالوه بر برآورده ساختن مســائل زیســـت محیطی ، انجام عایق 
کاري با اعمال الیه نازك و در عین حال مقاوم، در بـــرابـــر نم و 

رطوبت و رشد و کپک و قارچ در دسترس خواهد بود. 

Nano colors Insulator

نانو عایق رطوبتی رنگی

مناسبب راي پوشش دهی و عایقکاري گنبد مساجد

بهترین جایگزینا یزوگام جهت عایقکاريب ام

قابلیتا جرا روي سطوحا یزوگام شده جهت ترمیم موضعی

مناسبب رايا جرا رويب ام هاي آسفالت شده کهن شتی دارند

جایگزین مناسبا یزوگام جهت عایقن مودن حمام،  سرویسب هداشتی و. ..

قابلیتا ستفادهب ه عنوان عایق محافظب تن درب رابرن فوذی ون هاي 

مخرب خاك

عایقکاري وا یزوالسیونب اغچه ها و فالورب اکس هاي داخل ساختمان

مناسبب راي رنگ آمیزي توامب ا عایقکارين ماي ساختمان

قابلیت عایقکاريا نواع سطوح شیبدار و عمودي

قابلیت آبب ندي و عایقکاريا نواع سازه هاي آبی

قابلیتا جراب ر روي سطوح فلزي وشیروانیب ا چسبندگی عالی 

عایق رطوبتی بام و نما با خواص االستیسیته باال

رنگ آمیزي و عایقکاري همزمان

پایداري و دوام طوالنی 

قابلیت ترمیمب سیار ساده در صورت آسیب دیدن موضعی

مقاومتب اال درب رابرن فوذب اران و رطوبت محیط

عدمن یازب هت خریب الیه هاي سطحی موجود جهتا عمالن انو رنگ عایق

اجراي آسانب اا ستفادها ز قلم مو ، رول یا پیستوله                  


