


139

مکانیزم اثر

عایق رطوبتی بام یا عایق ســـــفید بام، از رزین هاي آکریلیک و 

فیلرهاي مخصوص و مواد افزودنی ویژه اي فرموله و تولید شده اند 

که موجب افزایش خواص االستیســیته آن تا 3 برابر تحت نیروي 

کشش می شوند. این محصـول به راحتی توسط قلم مو یا فرچه یا 

پیســــتوله روي سطوح مختلف اجرا می شود و به لحاظ شباهت 

بســــیار زیاد به رنگ، در صورت خرابی مقطع به راحتی با اعمال 

محصـــــــول 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 مستر 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 اســتفاده 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.

این ماده هیچگونه آسیبی یراي محیط زیست نخواهد داشت.

 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 مربع700 گرم تا یک کیلوگرم محصــــول عایق سفید براي 

پوشش یک الیه کافیست.

نگهداري
مدت: یکسال در بسته بندي اولیه

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

خورشید

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی30+ درجه

 mpa

%43

PH8 حدود

 mpa

حالت

رنگ

وزن مخصوص

ویسکوزیته

مقاومت کششی  

300%انعطاف پذیري  

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

که هنوز سطح چسبنده است در خالف جهت اجراي الیه زیرین 

اجرا نمایید.

سطل 4  کیلویی


