
فناوریهاي نوین بتن و ساختمان

عایق هاي رطوبتی
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عایق هاي رطوبتی 

نانو عایق رطوبتی سفید

نانو عایق رطوبتی رنگـی

عایق امولسیونی پایه آب

پرایمر امولســــیونی
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شرح

کاربردها

خواص و اثرات

امروزه استفاده از عایق هاي رطوبتی مدرن به دلیل خواص بسیار برتر 

نسـبت به عایق هاي سنتی، نظیر ایزوگام و سهولت در اجرا نسـبت به 

روشهاي سنتی، بسـیار قابل توجه قرار گرفته است . عایق رطوبتی بام 

که عمدتاً با نام عایق سـفید بام شـناخته می شـود ، بهترین جایگزین 

براي ایزوگام جهت پوشش بام می باشد .این محصــول نوعی پوشش 

آب بندکننده است که از مواد پلیمري و االستومري بر پایه آب ساخته 

شده است و پس از خشک شدن الیه اي االستیسـیته و کامالً آب بند 

روي سطح تشـــــــکیل می دهد .  این مواد براي اجرا بر روي کلیه 

سطوحی که نیاز به عایقکاري دارند ؛ اعم از فلزي ، سیمانی ، موزائیک ، 

ایزوگام و آســفالت هاي ترك خورده ، چوب و کلیه ســـطـوح آماده 

سـازي شـده جهت اجرا ، غیر از سـطوح چرب ، جلبک زده و خاکی ، 

مناسب  می باشد . رنگ سـفید عایق رطوبتی سـبب شـده تا در برابر 

اشعه خورشید،  uv مقاومت باالیی داشـته باشـد و در شـرایط آب و 

هوایی مختلف تعادل هوایی را، در ســـاختمان ایجاد کند . با  اجراي 

عایق رطوبتی سفید تا 45 درصد از هدر رفتن مصــــــرف انرژي در 

سـاختمان جلوگیري می شـود . عایق ســفید داراي انعطاف پذیري 

بسـیار باال در شرایط مختلف ، سرعت در اجرا ، بهداشتی بودن چه در 

حین اجرا و چه پس از آن می باشد و باعث کاربرد گسترده تر آن شده 

اسـت . البته این نوع عایق رطوبتی فقط مختص اســتفاده در بام نمی 

باشد و جهت پوشش نما و دیوارهاي ساختمان ، نیز کاربرد گســترده 

اي دارد و خواص ویژه اي را براي سـطح ایجاد می کند . عایق رطوبتی 

بام را می توان با  افزودن پیگمنت ها یا مســتر رنگ هاي پایه آب ، به 

رنگ دلخواه در آورد و به عنوان رنگ عایق از آن استفاده نمود.

صرفه جویی در اتالف انرژي ساختمان تا 45 درصد

امکان افزودن پیگمنت یا مستر رنگ تولید عایق رنگی

سهولت اجرا بدون نیاز به تخصص

سادگی ترمیم و بهسازي نقاط آسیب دیده

قابلیت چسبندگی عالی به انواع سطوح زیر آیند

کامال بهداشتی و عدم ایجاد آلودگی براي آب آشامیدنی

Nano White Insulator

نانو عایق رطوبت یسفید

IW
1
0
0
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مناسب براي پوشش دهی و عایقکاري گنبد مساجد

بهترین جایگزین ایزوگام جهت عایقکاري بام

قابلیت اجرا روي سطوح ایزوگام شده جهت ترمیم موضعی

مناسب براي اجرا روي بام هاي آسفالت شده که نشتی دارند

جایگزین مناسب ایزوگام جهت عایق نمودن حمام ، سرویس 

بهداشتی و ...

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

مخرب خاكب ه سطحب تن

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  و  شیروانیب ا چسبندگی عالی 

عایق رطوبتی بام و نما با خواص االستیسیته باال

بهترین جایگزین ایزوگام

خواص انعطاف پذیري و االستیسیته بسیار باال

حفظ خواص کیفی و رنگی به مدت طوالنی 

مقاومت باال در برابر آب و رطوبت

مقاومت بسیار باال در برابر اشعه ماورا بنفش

خنک نگه داشتن سقف در شرایط آب و هواي گرم

قابلیت تنفس عایق به لحاظ پایه آب بودن

جلوگیري از رشد میکروارگانیسم ها و قارچ و کپک

قابلیت شستشوي بسیار آسان توسط آب

قابلیت تردد پذیري سطح عایقکاري شده

وزن بسیار سبک تر نسبت به ایزوگام و قیرگونی

عدم اشتعال و آتش گرفتن در صورت ایجاد حریق

عدم ترك خوردن و پوسته شدن

مقاومتب اال درب رابر مواد شیمیایی و محیطی و گازهاي صنعتی 

موجود در هوا

بدون نیاز به اجراي مجدد ایزوگام یا آسفالت بر روي عایق
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مکانیزم اثر

عایق رطوبتی بام یا عایق ســـــفید بام، از رزین هاي آکریلیک و 
فیلرهاي مخصــوص و مواد افزودنی ویژه اي فرموله و تولید شده 
اند که موجب افزایش خواص االستیســـــیته آن تا 3 برابر تحت 
نیروي کشـش می شوند. این محصـول به راحتی توسط قلم مو یا 
فرچه یا پیســـتوله روي سطوح مختلف اجرا می شود و به لحاظ 
شباهت بسـیار زیاد به رنگ ، در صورت خرابی مقطع به راحتی با 
اعمال محصول در همان مقطع توسط فرچه ،قابلیت تعمیر دارد . 
فرموالسیون عایق سفید بام تا حدود زیادي مشــــــابه رنگهاي 
آکریلیک پایه آب می باشـــــــد و می توان به راحتی با افزودن 
پیگمنت یا مســـــتر رنگ آب پایه ، عایق را به رنگ مورد نظر در 

آورد.

ایمنی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1/35 3gr/cm

مایع غلیظ

سفید

10000

ASTM D6083 استاندارد

بسته بندي                            

سطل 10 کیلویی

 روش مصرف

در نظر داشته باشید که مهم ترین مســـــئله در اجراي عایق 

رطوبتی سفید ، تمیز بودن سطح زیر کار است.

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

نمایید.

در صورت وجود نقاط سســت یا طبله شده در سطح، آنها را به 

کمک فشار آب یا سند بالست بزدایید.

چنانچه در ســــطح زیر کار نقاط کرمو یا فرو رفته وجود دارد، 

توسط مالت ترمیم کننده ، تعمیر شود.

یک الیه پرایمر آکریلیکی روي ســـطح اجرا شـــود تا قدرت 

چسبندگی عایق به سطح را افزایش دهد.

الیه اول عایق ســفید را در جهت عمودي یا افقی روي ســطح 

اجرا نمایید.

جهت افزایش طول عمر عایق و به اصطالح مسلح شدن آن یک 

الیه مش فایبر گالس را روي سطح عایق شده توسـط الیه اول، 

قبل از اینکه خشک شود ، قرار دهید.

ابزار اســـتفاده شـــده با 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.

هنگام اجرا از دستکش و ماسک مناسب استفاده شود.

 میزان مصرف

میزان مصـرف عایق سفیــد بسـته به میزان تخلخل سطوح زیـر 

کار و ناهمواریها قابل محاسبه می باشـد. اما به طور معمول در هر 

متر مربع 2 تا 2/5 کیلوگرم محصـــول عایق سفید مورد استفاده 

می باشد .

نگهداري

مدت : یکسال در بسته بندياولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+ الی 30+ درجه

 mpa

%43

PH8 حدود

 mpa

حالت

رنگ

وزن مخصوص

ویسکوزیته

مقاومت کششی  

300%انعطاف پذیري  

الیه دوم را حداکثر 3 تا 4 ســاعت پس از اجراي الیه اول ، هنوز 

زمانی که سطح چســـــبنده است در خالف جهت اجراي الیه 

زیرین اجرا نمایید.
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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                  
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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
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Emolsifier Insulator
Water Base

عایقا مولسیونی پایه آب

IE
W
9
1

عایق رطوبتی بر پایه قیر و رزین هاي آکریلیک

محافظت بتن در برابر نفوذ یون هاي مخرب

شرح

کاربردها

خواص و اثرات

ایجاد ترك در سازه هايب تنیب هل حاظا ز دسـت دادن آبا ختالط در 

حالت خمیري، یکیا ز معضـالت موجودب راي کارفرمایان و مجریان 

محترم سازه هايب تنی میب اشـد. وقتیب تن در حالت خمیري ، آبا ز 

دست می دهد و یا  آبا ختالط توسط مقاطع پیرامون جذب می شود 

، پدیده جمع شدگی وا فت حجمی درب تنا تفاق میا فتد که درن هایت 

منجرب ها یجاد ترك هاي سطحی و یا عمقی درب تن خواهد شـد. ترك 

هاب هترین و ســاده ترین راهن فوذ یون ها و مواد مخربب ه داخلب تن و 

ایجاد خوردگیب ر روي شــبکه میلگردي میب اشــند. ن فوذ یون ها و 

عوامل محیطی مخرب ، در سازه هايب تنی مدفون و یان یمه مدفون در 

خاك مانند فونداسیون ها، شدیدترا ست و عوارض جبرانن اپذیري را 

براي ســــــازها یجاد خواهدن مود. ب راي جلوگیريا زن فوذ یون هاي 

مخرب خاكب هب تن و همچنین ممانعتا ز کم شـدن آبن یازب ها یجاد 

یک پوشش مناسبب راي سطوحب تنی کهب صــورت مدفون و یا ن یمه 

مدفون در خاك قرار گرفتها ند و یا در معرض گرد و خاك هســــتند ، 

وجود دارد.  عایقا مولسیونی قیري، گزینها ي مناسبب راي محافظت 

ازب تن هاي مدفون ون یمه مدفون درب رابرن فوذ یون هاي مخرب خاك 

میب اشد.  عایقا مولسـیونی  ، مایع غلیظیب ه صورتا مولســیونب ر 

پایه قیر وا فزودنیهايا صالح کننده ا ست که میتوان آن راب ه صـورت 

خالص یا رقیق شـدهب ا  آب روي ســطوحا عمالن مود.  پسا زا جراي 

عایقا مولسـیونی روي سطحب تنی پسا ز گذشت مدتی مشــخص ،  

آب موجود در ساختار محصــول ، تبخیر شده و یک الیه مقاوم و قابل 

انعطافب ه جاي می ماند که پسا ز خشک شدن  دیگر قابلیتا نحالل 

ن دارد. عایقا مولسیونیب رايا جرا روي سطوح، آماده مصرف  در آب را

است ون یازيب ها عمال حرارت قبلا زا جران دارد.   

ممانعتا زن فوذا مالح و یون هاي مخرب شیمیایی موجود درخاك 

روي مقاطع مدفون ون یمه مدفون

چسبندگی عالیب ها نواع سطوح فلزي وب تنی

ماده تک جزئی و آماده مصرف

 مقاوم درب رابرن مک ها ، یون هاي کلرو سولفاتها 

فاقد حالل هاي نفتی و غیر قابل اشتعال

بدون افتادگی و شُره پس از اجرا

قابلیت انحالل در آب پیش از خشک شدن

عدم انحالل در آب پس از خشک شدن

 قابلیت اجرا در دماي 5+ تا 70+ درجه سانتیگراد

 سهولت و سرعت باالي  اجرا  بر روي انواع سطوح زیرآیند

ایجاد الیه یکپارچه و بدون درز بر روي سطوح بتنی و فلزي

ایجاد پوشش انعطاف پذیر بر روي مقاطع زیر آیند

ایجاد پوشش ضد آب بر روي سطوح بتنی

قابلیت تعمیر مقاطع آسیب دیده ایزوگام               

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1/46وزن مخصوص 3gr/cm

مایع غلیظ

مشکی

قابلیت انحالل

زمان خشک شدن سطحی

در آب

3 ساعت

3 تا 7 روززمان خشک شدن نهایی

نداردذرات غیر محلول

قابلیتا ستفادهب ر روي فونداسیون هاي مدفون ون یمه مدفون در خاك

اجرا روي سطوح فلزيب راي جلوگیريا زن فود عوامل مخرب شیمیایی

امکان اجرا به عنوان جایگزین ایزوگام با قرارگیري مش فایبرگالس ما 

بین الیه هاي اجرا

مناسبب راي عایق کاري دیوارهاي حائل در مجاورت خاك

قابلیت عایقکاري و آبب ندي  زیر زمین ها 

مناسب براي اجرا روي سطوح تونل ها، جهت محافظت در برابر

عوامل مخرب شیمیایی

 مناسب  براي اجرا روي کانال هاي انتقال آب

مناسبب راي محافظتا ز کلیه سطوحی که در مجاورت خاك هستند.
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ASTM D1460ASTM D2939 ASTM D4060

استاندارد

روش مصرف

ب رايا جراي عایقا مولسـیونیب اید عاريا ز هر گونه  سطوح زیر کار

ب اشد. .. . گرد و خاك ، آلودگی و چربی و

ب رايا جرا عایقا مولسیونی  ن ظر ب ودن، سطح مورد در صورت آلوده

، توسط فشار شدید آب ( واتر جت ) و یا سندب الست سطح را کامالً 

تمیزن مایید.

ب ا یک واحد آب توسط همزنب رقی  یک واحدا ز عایقا مولسیونی را

ب ه عنوان پرایمر روي ســطح  ( دریل + پره ) کامال ترکیبن مایید و

ن مایید تا چســبندگی پوششا مولســیونیب ه سطح زیر کار  اجرا

افزایش یابد.  

پرایمرا جرا شده روي سطحب ایدب ها ندازها ي خشک شود که دست 

به آنن چسبد.

ب ا  پسا ز خشک شدن  پرایمر ، یک الیه عایقا مولسیونی خالص را

ن مایید.   قلم مو یا غلتک روي سطحا جرا

ا جـراي الیه دومب اید پسا ز گیــرشا ولیه الیها ول ( حدود 2 تا 3 

ا جرا ) و زمانی که هنوز دستب ه سطح می چســـبد  ساعت پسا ز

اجرا شود.

ب رايا فزایش کیفیت عایق و همچنین مسـلح  پیشـنهاد می شود

شـدن آن ، یک الیه مش فایبر گالسب ین دو الیها جرایی پوشـش 

ا جراي الیه دوم ، مش را  ب دین منظور قبلا ز امولسیونی قرار گیرد. 

ن مایید.          ا جرا روي سطح قرار داده و الیه دوم را 

ایمنی

بسته بندي                            

سطل 20 کیلویی

در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

هنگام کار کردن با هر گونه ماده شیمیایی از ماسک ، دسـتکش 

و عینک ایمنی استفاده شود.

این ماده در محدوده خطر ساز براي محیط زیست قرار ندارد.

به هیچ وجه نباید  بلعیده شود یا با چشـــم تماس مســـتقیم  

داشته باشد.

 میزان مصرف

میزان مصـرف پوشش امولسـیونی بسـتگی به جنس سطح مورد 

نظر براي اجرا و تخلخل و زبري ســــطح دارد . ولی بطور معمول 

میزان استفاده از عایق امولســــیونی 1 الی 1/5 کیلوگرم در متر 

مربع 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
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شرح

پوشش دهنده قدرتمند قیري براي سطوح بتنی

تقویت شده با رزین هاي آکریلیک

Emolsifier Praimer

پرایمر امولسیونی ( قیري )

محافظت از مقاطع بتنـی که در مجاورت خاك قـرار دارند، امـري 

ضــروري و اجتناب ناپذیر اســـت . خاك حاوي یون هاي مخرب 

شیمیایی و سولفاتها است که در صورت عدم محافظت مناسـب از 

سطوح بتنی ، احتمال نفود عوامل مخرب به داخل سازه و آسـیب 

دیدن به مقطع بتنی وجود دارد . بهتـرین زمان بـراي محافظت از 

بتن در برابر عوامل مخرب شـیمیایی، همان سـاعات اولیه اجراي 

بتن می باشـــــد ، زیرا بتن در حالت خمیري تمایل فراوانی به از 

دست دادن آب دارد و همچنین ممکن اسـت در تماس با مقاطعی 

باشد که جاذب آب باشـند و آب اختالط بتن ،  قبل از شـرکت در 

فرآیند هیدراسیون، کاهش یابد که این امر موجب بروز ترك هاي 

سطحی و یا در پاره اي مواقع ایجاد ترك هاي عمقی خواهد شـد . 

این امر به دلیل جمع شـدگی و ایجاد انقباض و افت حجمی مالت 

اتفاق می افتد . این ترك ها بهترین راه بـراي نفوذ یون ها و عوامل 

شیمیایی مخرب و سولفاتها به داخل بتن هســـتند که در نتیجه، 

خوردگی میلگرد را در شبکه میلگردي را به دنبال خواهد داشت و 

به مرور زمان، آسیبهاي جدي به سازه وارد خواهد شـد. براي رفع 

این مشـــــکل و محافظت از بتن تازه در برابر نفوذ عوامل مخرب 

محیطی و همچنین عایق نمودن سـطح بتن جهت از دسـت دادن 

آب کمتر، از محصول پرایمر امولسیونی که بر پایه قیر و رزین هاي 

اصالح شده فرموله شده ، استفاده می شود. پرایمر امولسیونی پایه 

آب ، محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهاي معدنی مخصـوص 

است که قابلیت رقیق شدن با حالل هاي هیـدروکربنی را داشته و 

در هنگام اجـرا  از چســـبندگی خوبی به سطوح فوالدي ، بتنی ، 

آجـري ، آسفالت و دیگر مصــالح ساختمانی برخوردار می باشد . 

این محصول پس از خشک شدن در مقابل نفوذ رطوبت و بخار آب 

مقاوم خواهد بود و تا  اندازه زیادي سـطح را عایق می کند . پرایمر 

امولسیونی در صورت اجرا در دو الیه سطح را کامالً عایق و ضد آب 

می نماید، ولی عموماً پرایمر امولســــیونی به عنوان الیه زیرآیند 

براي اجراي عایق امولسیونی به کار می رود.  

خواص و اثرات

مقاوم در برابر عوامل خورنده فلز و بتن

قابلیت اجرا به روش سرد

سهولت و سرعت اجراي باال 

مقاوم در برابر حمالت میکرو ارگانیزمی

 حفاظت از انواع خورندگی

دوام شیمیایی مناسب در برابر اسیدهاي ضعیف

عدم وجود حالل هاي نفتی در فرموالسیون 

 غیر قابل اشتعال بودن

شکل پذیري مناسب

ارزانترین روش آب بندي و عایقکاري

دوام شیمیایی خوب در برابر بازهاي ضعیف

 ایجاد چسبندگی عالی به فلز و بتن 

غیر سمی و فاقد آلودگی                  

کاربردها

مناسب جهت محافظتا زب تن هاي مدفون ون یمه مدفون در خاك 

مناسبب راي عایق کاري دیوارها و  سقف ها 

مناسبب راي عایقکاري سطوح خارجیا ستخرها و مخازن آب 

مناسبب راي عایقکاري سطوح خارجی تصفیه خانه ها

قابلیت عایقکاري دیواره هاي خارجی سیلوهاين گهداري آرد و گندم 

مناسب جهتپ وشش دهیل وله هاي سیمانیی ا فلزي

ا یجاد الیه محافظ درب رابرب خار

ا ستفادهب ه عنوان آسفالت سرد در صورتا ختالطب ا ماسه مناسب 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

1وزن مخصوص 3gr/cm

مایع 

قهوه اي تیره

قابلیت انحالل

زمان خشک شدن سطحی

در آب

3 ساعت
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ایمنی

نگهداري

بسته بندي                            

گالن 20 لیتري

در صورت برخورد با پوست یا چشـــــم باید فوراً با آب شیرین 

فراوان شسته شود.

توصـــیه میگرد هنگام کار کردن با هر گونه ماده شـــیمیایی از 

ماسک ، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

این ماده در محدوده  مواد خطر سازب راي محیط زیست قرارن دارد. 

این مادهن بایدب لعیده شود یاب ا چشم تماس داشتهب اشد.

میزان مصرف پرایمر امولسیونی پایه آب بسـتگی به جنس سطح 

مورد نظر براي اجرا و تخلخل و زبري سطح دارد. ولی بطور نرمال 

هر 300 گرم پرایمر قیري می تواند 1 متر مربع از ســـــــطح را 

بپوشاند.

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

 میزان مصرف

روش مصرف

ا مولســــیونی ، سطح زیر کار باید عاريا ز هر  برايا جراي پرایمر

گونه آلودگی و گرد و غبار و چربی و ... باشد.

در صورت وجود هر گونه آلودگی روي سطح ، توسط فشـار شدید 

آب ( واتر جت ) یا سندب الستن سبتب ه زدودن سطحا ز آلودگی ها 

اقدامن مایید.

پرایمرا مولســـــیونیت وسطا سپري یا فرچه یا قلمو، قابلا جرا می 

باشد.

الیها ول را روي سطحا جران ماییدب صورتی کهت مام سطح راب پوشاند.

الیه دوم را حدود 2ا لی 3 ســاعت پسا ز گیرش الیها ول،  درســت 

زمانی که هنوز دستب ه سطح می چسبدا جران مایید.  

 ASTM D2939    

استاندارد

ASTM D1918
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