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 شرح محصول

 بتونه انجام جهت خاص های سنگدانه پلیمر، سیمان، پايه بر محصول اين
 چشمگیر افزايش موجب محصول اين از استفاده. است شده طراحی کاری

 ايجاد جهت سطح در موجود ناهمواريهای و وفرج خلل پرکردن و سختی
 . میشود نهايی اليه اجرای برای وهموار صاف اليه يک

 

 موارد کاربرد
  از اين محصول میتوان برای بتونه کاری و پالستر زنی سطوحی

 چون 

 ديواره های سیمانی وبتنی 

 سطوح بنايی، سفالی ، آجری و گچی 
 قطعات پیش ساخته ساختمانی 
 .وکلیه سطوحی که نیاز به بتونه کاری ضخیم و مقاوم به آب دارند 

 

 خواص و اثرات

 عالی چسبندگی 
 باال پوشش 
 ضدباکتری 
 خوری سمباده قابلیت 

 

 اطالعات فنی 

 حالت ظاهری ...................................................................................... پودری

 ............................................................................................ طوسی روشنفام 

  آب  در ....................................................................................... قابلیت انحالل
 کعبگرم بر سانتی متر م 5/2 ...............وزن مخصوص....................................

 ساعت 5..................................   52℃زمان خشک شدن سطحی در دمای

 ساعت 84............................................ 52℃زمان سختی نهايی در دمای

 

 

 شرایط محیطی
باشد.  از اجرای درجه سانتیگراد  30و حداکثر 06دمای سطح حداقل 

 . محصول از زير نور مستقیم آفتاب و يا باد شديد خودداری شود

 

 آماده سازی سطح

سطح مورد نظر میبايست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هر گونه آلودگی، 
 چربی و گرد و غبارباشد.

 

 روش اعمال
 کلیه تجهیزات قبل از استفاده با آب تمیز گردد.  -0
 درصد وزنی به پودر، آب اضافه شود. 01-22به نسبت  -2

دقیقه تا به دست آمدن خمیری يکنواخت با  3تا  2مخلوط به مدت  -3
 میکسر مخلوط گردد.

 بهترين ابزار جهت اجرا لیسه وماله میباشد. -4
 میلیمتر میباشد. 0ماکزيمم ضخامت مناسب در هر سیکل اجرايی  -0

بعد از مخلوط کردن پودر با آب  دقیقه 26-36نکته: بهترين زمان اعمال 
 می باشد.

 

 نکات ایمنی

اين محصول قابل اشتعال نبوده ولی مجری موظف است ضمن مطالعه و 

اين محصول، در هنگام مصرف از دستکش ايمنی   MSDSرعايت شرايط 
 استفاده نمايد.

 

 شرایط نگهداری
مستقیم در اين محصول بايد در فضای سربسته و دور ازرطوبت و اشعه 

 درجه سانتیگراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود. 0 -30دمای 
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 مالحظات
اطالعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمايشگاهی ما تهیه شده 

دور از است ولی از آنجا که شرايط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و 
 دسترس ما است، تضمینی برای نتايج حاصل از آن نخواهیم داشت.
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