
 
 

 

 

 بتن پارس  دیسف قیعا
 

همچون پشت بام،  یسطوح مختلف ساختمان یرو یرطوبت قیشود و به عنوان عا یآب ساخته م هیپا کیاکرل یهانیمحصول بر اساس رز نیا

  رودیبکار م یگون ریق ایو  زوگامیمانند ا یسنت یرطوبت یهاقیهر کجا که عا یو بطور کل ریباران گ یوارهایآشپزخانه، د ،یبهداشت یهاسیسرو

 از آن شده است. یمحصول در کنار خواص منحصر بفرد آن از جمله سرعت و سهولت اجرا موجب استقبال عموم نینازل ا ی.بهاوداستفاده نم

 

 
 

 واثرات : خواص

 قابل شستشو . -۱

 . ریاشتعال ناپذ -۲

 . ررنگیتنفس ز تیقابل -۳

 سرعت و سهولت اجرا . -۴

 . یطوالن دیعمر مف یدارا -۵

 صاف و هموار . یا هیال جادیا -۶

 فوق العاده . یو چسبندگ یریانعطاف پذ -۷

 . یطیمح - ی، رطوبت و عوامل جو دیمقاومت کامل در برابر نور خورش -۸

 کاربرد : موارد

 یهاقیهر کجا که عا  یکل بطور  و  ریباران گ یوارهای، آشپزخانه ، د یبهداشت یهاسی،سرو بام پشت  همچون یساختمان  مختلف  سطوح یرو

 رود . یبکار م یگون ریق ایو زوگامیمانند ا یسنت یرطوبت

 

 مصرف : زانیم

 . دهدیمتر مربع را پوشش م ۲ یال ۱ لوگرمیباشد اما بطور متوسط هرک یمصرف بسته به سطوح کار مورد نظر م زانیم

 

 مصرف : روش

 ریرنگ و سطح ز هیال انیم یچسبندگ دیموجب کاهش شد یطیشرا نیباشد ، وجود چن یوآلودگ یاز هر گونه رطوبت، چرب یعار دیکار با ریز سطح

مزبور ،  هیانجام گرفته و پس از خشک شدن کامل ال کیمناسب توسط ماست یرسازیز  مطلوب الزم است ییر حصول سطح نهاگردد . به منظو یکار م

سطح  یرو ستولهیپ ایغلطک ، قلم مو  لهینموده سپس به وس قیتوان با آب رق یبتن پارس را م دیسف قیسنباده پرداخت گردد.عا لهیبوس نآ  سطح

 . دییمورد نظراعمال نما
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 . دییفوق را تکرار نما اتیساعت عمل کیصورت لزوم پس از  در

 

 : ییایمیو ش یکیزیف خواص

 

 دیسف    محصول:  رنگ

 قهیدق ۱۰  :یخشک شدن سطح زمان

 ساعت ۳        :یبهره بردار زمان

 روز ۷   خشک شدن کامل:  زمان

 متریلیم کیتا  کرونیم ۷۰ از    : یشنهادیپ لمیف ضخامت

 آب      کننده: قیحالل رق وعن

 

 

 :مالحظات

 : ینگهدار نحوه

 باشد یم یقابل نگهدار گرادیدرجه سانت ۵ - ۳۵ یودر دما  دینور خورش ی, دور از تابش طوالن هیاول یسال در بسته بند کی

 

 : یبسته بند نوع

 یتریل ۲۰و  یتریل ۴ سطل

 

 

 

 


