
 

 
 

 (630) 36278480 - 36279694 فاکس :   -خط(    02( )630) 30202666 تلفن :    ریف، ساختمان  مقابل صدا و سیمااصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ،  دفتر مرکزی :

 ( 031) 03323200  فاکس :  -( 630) 03323200 - 4تلفن : -ایران  ریف، مجتمع صنایع شیمیایی  فرعی دومشیراز ، شهرک صنعتی رازی ،  –جاده اصفهان  00کیلوتر  کارخانه :

Head Office:REEF Bldg., Boostansaadi, Esfahan- Iran .Tell: (+9831)  36252000 (12 Line)              Fax: (+9831)  36278480 , 36279694 

Plant:2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road.Tell:(+9831)  03323211 – 4 Fax: (+9831)  03323215 
            www.reefiran.cominfo@reefiran.com 

 

 

 

 
 
 
 

 شرح محصول 

این محصول برپایه رزینهای واتربیس دارای چسبندگی عالی به انواع 

سطوح چربی،موزائیکی و... دارای مقاومت باال و انعطاف پذیری مناسب 

 بدون بو و قابل رقیق شدن با آب طراحی شده است.

 

 موارد کاربرد
پارکبببت ببببر روی انبببواع سبببطوح مبببوزائیکی ،    چسبببباندن چبببوب و 

 سیمانی و ...

 

 اطالعات فنی 

 کرم تیره فام

 %07 ±5 درصد جامد حجمی

 خمیری حالت ظاهری

gr/cm دانسیته
3 1/6  1/3 

 % وزنی30حداکثر  مقدار مواد فرار چسب

 دقیقه30 حداکثر   زمان خشک شدن سطحی

 ساعت 6 حداکثر زمان خشک شدن کامل

 
 

 شرایط محیطی:

 0شود بهتر است بین دمای سطح و محیطی که این چسب در آن اجرا می

 درجه باشد. 30تا 

 

 
 
 

 آماده سازی سطح

 
چربی ،سطح مورد نظر باید کامالً خشک و عاری از هرگونه آلودگی 

  وگرد وغبار باشد

 

 روش اعمال
ماله یا پس از آماده سازی سطح چسب را بر روی سطح مورد نظر بوسیله 

کاردک شانه دار اجرا کرده و چوبها یا قطعات پارکت را بر روی آن 
 بچسبانید .

 

 نکات ایمنی

 بهنگام کاربرد از دستکش استفاده گردد.  -  

 دور از دسترس اطفال نگهداری شود.  -  

 

 شرایط نگهداری
ماه قابل  51به مدت  oC 53 - 53در مکان خشک و خنک دردمای 

 می باشد.نگهداری 

 مالحظات
اطالعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده 

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

 

 

 (PA-120-W )       چسب پارکت واتربیس


