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Emolsion Insulator
Water Base

عایقا مولسیونی پایه آب
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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 هاي بتنی به لحاظ از دسـت دادن آب اختالط 

در حالت خمیري، یکی از معضـــــالت موجود براي کارفرمایان و 

مجریان محترم ســازه هاي بتنی می باشـــد. وقتی بتن در حالت 

خمیري، آب از دســت می دهد و یا  آب اختالط توســـط مقاطع 

پیرامون جذب میشــود، پدیده جمع شدگی و اُفت حجمی در بتن 

اتفاق می افتد که در نهایت منجر به ایجاد ترك هاي ســطحی و یا 

عمقی در بتن خواهد شـد. ترك ها بهترین و ســاده ترین راه نفوذ 

یون ها و مواد مخرب به داخل بتن و ایجاد خوردگی بر روي شـبکه 

میلگردي می باشند. نفوذ یون ها و عوامل محیطی مخرب، در سازه 

هاي بتنی مدفون و یا نیمه مدفون در خاك مانند فونداســیون ها، 

شدیدتر است و عوارض جبران ناپذیري را براي سـازه ایجاد خواهد 

نمود. بــراي جلوگیــري از نفوذ یون هاي مخــرب خاك به بتن و 

همچنین ممانعت از کم شدن آب نیاز به ایجاد یک پوشش مناسب 

براي سطوح بتنی که بصورت مدفون و یا نیمه مدفون در خاك قرار 

گرفته اند و یا در معرض گرد و خاك هســــتند، وجود دارد. عایق 

امولســـیونی قیري، گزینه اي مناسب براي محافظت از بتن هاي 

مدفون و نیمه مدفون در برابر نفوذ یون هاي مخرب خاك میباشد. 

عایق امولسـیونی، مایع غلیظی به صورت امولســیون بر پایه قیر و 

افزودنیهاي اصالح کننده است که میتوان آن را به صورت خالص یا 

رقیق شــده با  آب روي ســطوح اعمال نمود. پس از اجراي عایق 

امولسـیونی روي سطح بتنی پس از گذشت مدتی مشــخص، آب 

موجود در ساختار محصـــول، تبخیر شده و یک الیه مقاوم و قابل 

انعطاف به جاي می ماند که پس از خشـــــک شدن دیگر قابلیت 

انحالل در آب را ندارد. عایق امولســـیونی براي اجرا روي سطوح، 

آماده مصرف است و نیازي به اعمال حرارت قبل از اجرا ندارد.  

ممانعتا زن فوذا مالح و یون هاي مخرب شیمیایی موجود درخاك 

روي مقاطع مدفون ون یمه مدفون

چسبندگی عالی به انواع سطوح فلزي و بتنی

ماده تک جزئی و آماده مصرف

 مقاوم در برابر نمک ها، یون هاي کلر و سولفات ها 

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

1/1وزن 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 فلزي براي جلوگیريا ز نفود عوامل مخرب شیمیایی

امکانا جراب ه عنوان جایگزینا یزوگامب ا قرارگیري مش فایبرگالس 

ماب ین الیه هايا جرایی

مناسب براي عایق کاري دیوارهاي حائل در مجاورت خاك

قابلیت عایقکاري و آب بندي 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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استاندارد

روش مصرف

سطوح زیر کار براي اجراي عایق امولســـیونی باید عاري از هر 

گونه گرد و خاك، آلودگی و چربی و ... باشد.

در صــــورت آلوده بودن، ســـــطح مورد نظر براي اجرا عایق 

امولسیونی، توسط فشار شدید آب ( واتر جت ) و یا سند بالست 

سطح را کامالً تمیز نمایید.

یک واحد از عایق امولســیونی را با یک واحد آب توسط همزن 

برقی ( دریل + پره ) کامالً ترکیب نمایید و به عنوان پرایمر روي 

سطح اجرا نمایید تا چسبندگی پوشش امولسیونی به سطح زیر 

کار افزایش یابد. 

پرایمر اجرا شده روي سطح باید به اندازه اي خشـــک شود که 

دست به آن نچسبد.

پس از خشک شدن پرایمر، یک الیه عایق امولسیونی خالص را 

با قلم مو یا غلتک روي سطح اجرا نمایید. 

 اجراي الیه دوم باید پس از گیرش اولیه الیه اول ( حدود 2 تا 3 

ساعت پس از اجرا ) و زمانی که هنوز دست به سطح می چسبد 

اجرا شود.

پیشنهاد می شود براي افزایش کیفیت عایق و همچنین مسـلح 

شدن آن، یک الیه مش فایبر گالس بین دو الیه اجرایی پوشش 

امولسـیونی قرار گیرد. بدین منظوربعد از اجراي الیه اول، مش 

را روي سطح قرار داده و الیه دوم را  اجرا نمایید.         

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 مواد خطر ساز براي محیط زیست قرار ندارد. 

به هیچ وجه نباید بلعیده شود یا با چشم تماس مستقیم  داشته 

باشد.

این ماده آتش زا نیست.

 میزان مصرف

میزان مصرف عایق امولسیونی بسـتگی به جنس سطح مورد نظر 

براي اجرا و تخلخل و زبري ســطح دارد. ولی بطور معمول میزان 

استفاده از عایق امولســـــیونی 1 الی 1/5 کیلوگرم در متر مربع 

میباشد.

نگهداري
مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

نور خورشید

بهترین دماي نگهداري : 10+  الی 30+  درجه


