ﺳطﺢ ﺑﻧدی

ﺣﻼل

اﭘوﮐﺳﯽ )(430

طﺮﯾﻘﮫ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف
•

DIŞ
CEPHE

ﻣﺣل

داﺧﻠﯽ

ﻣﻮاد ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮاق اﭘﻮﮐﺴﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﺟﺰء

ﻣواد ﻻزم

ﺳطﺢ ﺑﻧدی اﭘوﮐﺳﯽ

ﻣواد ﻻزم
رول ﺟوﺟﮫ ﺗﯾﻐﯽ ظرف رﻧﮓ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﮐﻧﺎره ھﺎ ﻣﺧﻠوط ﮐن

ﺑرس

دﺳﺗﻣﺎل ﺳﻧﺑﺎده

ﮐﻔﮕﯾر

ﺑﯾﻠﭼﮫ

ﻣﺎﻟﮫ ﮔﭻ

ﻟﯾﺳﮫ

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

آﺳﻔﺎﻟت
• ﮔﭻ ﺟدﯾد ﺑﺗن و ﺳﯾﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  ٢١روز درﻣﺎن ﺷود .ﺑﻌد از ﭘﺎک ﮐردن آن ﺑﺎ ﺧﺷﮏ ﮐردن ﻧور ﯾﺎ ﻣﺳواک زدن  ،آﻏﺎزﮔر اﻧﺗﺧﺎب ﺷده اﻋﻣﺎل
ﻣﯽ ﺷود .ذرات ﮔﺷﺎد ﻣﺎﻧﻧد رﻧﮓ ﻗدﯾﻣﯽ  ،ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺧﺎک و ﻏﯾره روی ﺑﺗن ﻗدﯾﻣﯽ و ﺳطﺢ ﮔﭻ ﺳﯾﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮭﺑﻧدی و ﺷﺳﺗﺷو
ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده روﻏن و ﮔرﯾس ﺑﺎ آب ﺷوﯾﻧده ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﻌد از ﻣﺧﻠوط ﮐردن ﻣواد اﺻﻠﯽ  ،ﺳﻔت ﮐﻧﻧده را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و  ٣-٢دﻗﯾﻘﮫ ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮑدﺳت ﺷود .ﭘس از اﺳﺗر
اﺣت ﻣﺧﻠوط ﺑﮫ ﻣدت  ١٥دﻗﯾﻘﮫ  ،آن را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا
اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد

DIŞ
CEPHE

ﺣﻼل

ﺳطﺢ ﺑﻧدی

داﺧﻠﯽ

ﻣﺣل

ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل 430
ﻣزاﯾﺎ

ﻣوارد ﮐﺎرﺑرد

ﻣﻘﺎوم

ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﻋﻼﻣت ﮔذاری ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺟﺎده  ،ﺳﻧﮓ ﻓرش و ﻋﻼﺋم ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ.

ﺿد ﺑﺎﮐﺗری

اﭘوﮐﺳﯽ )(430

ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺣﺻول
ﻣﻮاد ﮐﻔﭙﻮش ﺑﺮاق اﭘﻮﮐﺴﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﺟﺰء

ظﺎھر ﮐﺎﻣﻠﯽ دارد

ﺑﺎ ﺗﭘﺎﻧﭼﮫ

ﻏﻠﺗﮏ

ﺑرس

ﻣﺎت

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻋﻣرﻣﻔﯾد
٢ﺳﺎل) (+5/+35

زﻣﺎن ﺧﺷﮏ ﺷدن
در دﻣﺎی) (+5/+35و اﺳﺗﻔﺎده دوﻣﯾن ﻻﯾﮫ ﭘوﺷش ،زﻣﺎن ﺧﺷﮏ

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی

ﺷدن  ۶ﺳﺎﻋت و ﺧﺷﮏ ﺷدن ﮐﺎﻣل٢۴ﺳﺎﻋت.
در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯾن ﺗرو رطوﺑت ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺎﻻﺗرﻣدت زﻣﺎن ﺧﺷﮏ ﺷدن
رﻧﮓ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھذ ﺑود.

ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ

ﻣﯾزان ﻣﺻرف در واﺣد ﺳطﺢ

دور از دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﻧﮕﮭداری ﺷود
از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم و ﭘوﺳت ﺧودداری ﮐﻧﯾد
درﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭼﺷم ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﺎ اب ﻓراوان ﺷﺳﺗﺷو داده و ﺑﮫ
ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
در ﺻورت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘوﺳت ﻣﺣل را ﺑﺎ اب ﻓراوان ﺑﺷوﯾﯾد
از رﯾﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺧودداری ﺷود
در ﺻورت ﺑﻠﻌﯾدن ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و ﺳطل رﻧﮓ ﯾﺎ
ﺑرﭼﺳب روی ﺳطل را ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻧﺷﺎن دھﯾد
ﻗﺑل از ﻣﺻرف رﻧﮓ را ﺧوب ھم زده و ﺑﻌد ازاﺗﻣﺎم ﮐﺎر در ظرف
رﻧﮓ را ﻣﺣﮑم ﺑﺑﻧذﯾد.از ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺻﺎﻓﯽ ﺳطﺢ و ﻗدرت ﻣﮑﻧدﮔﯽ آن در ﯾﮏ ﻻﯾﮫ ﺑطورﻣﺗوﺳط

در ﺳطﻠﮭﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺧﺎﻟص  20ﮐﯾﻠوﮔرم

ﮔواھﯽ ﮐﯾﻔﯾت
TS 5808

0,090 m²/lt

ﺳﺎﺧﺗﺎ ر
ﺑراﺳﺎس اﻣوﻟﺳﯾون اﮐرﯾﻠﯾﮏ و ﭘﺎﯾﮫ اب
رﻗﯾق ﮐﻧﻧده)ﺣﻼل(

اب
ﺷﮑل ظﺎھری
ﻏﻠﯾظ ،ﭼﺳﺑﻧﺎک و ژﻟﮫ ای

وضﻋﯾت ظﺎھری ﺑﻌد از ﺧﺷﮏ ﺷدن
ﻣﺎت ،ﻣﻼﯾم و ﺻﺎف

رﻧﮓ
ﺳﻔﯾد

ﻧﻔوذﭘذﯾری ﺑﺧﺎر آب
SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 100

