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پوشش ضد آب کنندهن ماي ساختمان 

بر پایه رزین هاي آکریلیک

Building Acrilic Sealant

محافظ نما آکریالتی ( پایه آب )

کاربردهاشرح

خواص و اثرات

ضــــعف نماي ســــاختمانها در برابر جذب آب و عوامل مخرب 

شــــــیمیایی، همواره یکی از دغدغه هاي کارفرمایان و مجریان 

صنعت سـاختمان می باشـد . در صـورت عدم حفاظت صـحیح از 

سـطوح بیرونی سـاختمان صـدمات زیانباري  به بار خواهد آمد  . 

نماي ســاختمان بر اســاس نوع جنس ســطح می تواند در برابر 

بارانهاي شـــدید در مدت زمان کوتاهی ، میزان زیادي آب جذب 

نماید که این موضوع می تواند خســـارات جبران ناپذیري را براي 

نماي ســــــــــازه ایجاد نماید. محافظ نماي پایه آب آکریالتی 

سیلیکونی، بر پایه تکنولوژي نانو فرموله و تولید شده است و نماي 

خارجی ساختمان را در برابر نفوذ رطوبت و آب و عوامل شـیمیایی 

محیطی مخرب محافظت می کند . یکی از خصــــــوصیات ویژه 

محافظ نما پایه آب در مقایســــه با محافظ نما پایه حالل ، ایجاد 

براقیت و شـفافیت روي سـطح ، عالوه بر ایجاد خاصـیت ضـد آب 

براي سـطح می باشـد.این ماده روي انواع ســطوح بتنی و گچی و 

سیمانی و سنگهاي آهکی به کار رفته روي نما، قابل استفاده است.

ایجاد قابلیت شستشو براي سطح

قدرت پوشش دهی عالی

دوام و ماندگاري مناسب روي نماي ساختمان

سرعت خشک شدن باال

مقاومت در برابر سایش و خراش

مقاوم در برابر آلودگیهاي جوي و عوامل مخرب محیطی

مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید

ایجاد پوشش شفاف و براق روي سطح

انعطاف پذیري و االستیسیته مناسب

مقاومت مناسب در برابر ضربه

چسبندگی عالی به سطوح زیر آیند

مقاومت حرارتی مناسب

سهولت و سرعت اجراي مناسب

حفاظت از نماي ساختمان در برابر آب و رطوبت

مناسب جهت نفوذ ناپذیر نمودن انواع نماهاي سیمانی ، گچی ، 

بتنی و آهکی ساختمان

مناسب جهت تثبیت رنگ نماي ساختمان

قابلیت محافظت اشیاء زینتی و پتینه در مقابل نفوذ آب

مناسب براي محافظت آثار تاریخی در برابر عوامل جوي مخرب

مناسب براي محافظت از سازه هاي پیش ساخته مورد استفاده 

در فضاي باز

مناسب براي اجرا و محافظت از سطوح خارجی سازه هاي بتنی 

شهري مانند پل ها و ...

قابلیت آب بندي سطوح  

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/02وزن مخصوص 3gr/cm

مایع

بی رنگ

نداردیون کلر

حدود 7 PH

در آبقابلیت انحالل

ویسکوزیته

چگالی محصول

درصد وزنی مواد جامد 

درصد پیگمنت 

ضخامت فیلم پیشنهادي 

حداکثر2 دقیقهب عدا زا جراآغاز زمان ژل شدن 

%75

%0
(بدون محدودیت)

حداکثر 60 میکرون

ton/m=  gr/cm3 3 1+05/0

C 25سانتیپ وآز در  950))

))

حداکثر5 دقیقهب عدا زا جراخشک شدن سطحی 

1 ساعتخشک شدن عمقی(ب هرهب رداري ) 

آبنوع حالل رقیق کننده 
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استاندارد

مکانیزم اثر

محافظ نماي پایه آب بر پایه رزین هاي آکریلیلک ســــیلیکونی 

تقویت شده با تکنولوژي نانو فرموله و تولید شـده اسـت و پس از 

اجرا، روي سطح نفوذ نموده و پوششـــی براق و شفاف ایجاد می 

نماید، که نماي سـاختمان را در برابر نفوذ آب و رطوبت محافظت 

خواهد نمود. 

 ر وش مصرف

سطوح مورد نظر براي اجراي واتر پروف نما بایســــتی عاري از 

هرگونه آلودگی و گرد و غبار و چربی و ... باشد.

در صورت وجود هر گونه آلودگی در سطح ، با اعمال فشار آب 

( واتر جت ) و یا سند بالست نسـبت به زدودن آلودگی ها اقدام 

نمایید.

محافظ نماي پایه حالل را توسـط فرچه یا  اسـپري روي سـطح 

اجرا نمایید.

نکته : محصوالت پایه آب مورد استفاده روي سطوح در دماي 8 

تا 45 درجه سانتیگراد قابل اجرا می باشند.

 میزان مصرف

میزان مصــرف محافظ نماي آکریالتی پایه آب، با توجه به جنس 

سطح و میزان تخلخل و میزان جذب آن تعیین می شود . ولی در 

شرایط نرمال هر لیتر محافظ نما، براي پوشـش 6 الی 7 متر مربع 

از سطح در یک الیه کفایت می کند.

ایمنی

در صورتب رخورد  واتر پروفن ماب ا چشم فوراًب ه مدت 2دقیقه چشم 

خود را در آبب از وب سته کنید. 

موقع اجراحتماً از عینک محافظ استفاده کنید .

در هنگام اجرا از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود . 

این ماده جزء مواد سمی و خطرناك براي محیط زیست نمی باشد.

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 4 لیتري

گالن 20 لیتري

مدت : یکسال در بسته بندي اولیه

 شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طوالنی نور 

خورشید

 بهترین دماي نگهداري: 10 +  الی 30+  درجه 


