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 شرح محصول 

الی و بوده که با قابلیت نفوذ عامولشن  رزين سیلیکونبر پايه  محصولاين 
آب گريزی و غبار گريزی از سطح می تواند مانع از نفوذ آب و شوره زدن 

 شود.

 

 موارد کاربرد
تغییر دادن حالت ظاهری و رنگ سطح می تواند جهت  بدون کیلر مذکور

 محافظت کلیه سطوح سیمانی، بتنی،آجری و ....استفاده شود.

 

 اطالعات فنی 

مايع     ....................................................................................... حالت ظاهری
  بی رنگ    ....................................................................................................فام

    مترمکعبیبرسانتم گر  88/6-8/6 ....................................وزن مخصوص

 کربسواحد   06 -06 ................................................................ويسکوزيته

  مترمربع بر لیتر 8 -06............................. ..............................پوشش تئوری
 ساعت 0حداکثر ......................................................... خشك شدن سطحی

 ساعت 3حداکثر ....................... .........................................شدن عمقیخشك 

 )مدت زمان خشك شدن محصول بستگی به دما و رطوبت محیط دارد(
 

 تجهیزات مورد استفاده

 قلم مو، غلطكاسپری ، 

 

 شرایط محیطی
درجه سانتی گراد روی سطح  06 -30اين محصول را می توان در دمای 

  خشك اجرا کرد.

 
 

 

 آماده سازی سطح

 .و خشك و عاری از هرگونه آلودگی باشدسطح می بايست تمیز 

 

 روش اعمال

کیلر را در سه اليه )نیاز به رقیق کردن ندارد( با ضخامت کم برروی سطح 
 اجرا نمايید. 

 

 نکات ایمنی

ر توصیه می شود د بدلیل محلول بودن اين محصول در حالل وايت اسپريت
آب شستشو داده و در آن را با صابون و مقادير زياد  صورت تماس با پوست،

 .صورت حساسیت و تحريك بیشتر پوست به پزشك مراجعه نمايید
 
 

 نگهــداری شــرایط

 (c˚ 30-5)به مدت دو سال، در محیط سر بسته با تهويه مناسب در دمای 
 نگهداری شود.

 

 

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

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

 Silico Reef – 102            کیلر سیلیکونی
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