PASA-GARD P-30

ﭘوﺷش ﺿد آب ﮐﻧﻧده ﺳطوح ﺑﺗﻧﯽ ﺑﺎ ﺧواص ﻧﻔوذﭘذﯾری
ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮل :

 PASA-GARD P-۳۰ﺳ���ﺎﺧﺗﮫ ﺷ���ده ﺑرﭘﺎﯾ���ﮫ ﺳ���ﯾﻣﺎن ﻣﺧﺻ���وص و ﻓﯾﻠرھ���ﺎی ﺷ���ﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻌ���دﻧﯽ
ﻣﯾﮑرووﻧﯾ����زه ﮐ����ﮫ در اﺛ����ر واﮐ����ﻧش ﺷ����ﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﻧﻔ����وذ در روزﻧ����ﮫ ھ����ﺎ و ﺣﻔ����ره ھ����ﺎی ﺑ����ﺗن ﺗﺷ����ﮑﯾل
ﮐرﯾﺳ���������������ﺗﺎل ھ���������������ﺎی ﻣﻘ���������������ﺎوم و ﺿ���������������د آب در ﻋﻣ���������������ﻖ ﺑ���������������ﺗن ﻣ���������������ﯽ ﻧﻣﺎﯾ���������������د.
ﻣﺰاﯾﺎ :

ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺛر ﻧﺎﻣطﻠوﺑﯽ روی ﺳطوح در ﻣﻧﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻧدارد. ذرات و ﻣوﻟﮑوﻟﮭ���ﺎی ﮐرﯾﺳ���ﺗﺎل  PASA-GARD P-۳۰ﭘ���س از ﮐﯾورﯾﻧ���ﮓ و ﺟ���ذب ﺑ���ﮫ ﻋﻣ���ﻖﺑﺗن ﻓﻘط ﻋﺎﻣل ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ آب ﮔردﯾده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻧﻔس ﺳﺎزه ﻧﻣﯽ ﮔردد.
 ﻣ����ﺎﻧﻊ از ﺗﺟزﯾ����ﮫ و ﺗﺧرﯾ����ب ﺑ����ﺗن در ﻣﻘﺎﺑ����ل ﮐرﺑﻧﺎﺗ����ﮫ ﺷ����دن ،ھ����وازدﮔﯽ و اﻧﺑﺳ����ﺎط و اﻧﻘﺑ����ﺎض درﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﮑل ھﺎی ﯾﺧﺑﻧدان ﻣﯾﮕردد.
 دارای ﺧواص داﯾﻣﯽ اﺳت و ﮐرﯾﺳﺗﺎل ھﺎی  PASA-GARD P-۳۰ﺟﮭت آب ﺑﻧدی ھﻣﯾﺷﮫ درﺣﺎل رﺷد ﻣﯾﺑﺎﺷد. ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺻﺎف و ھﻣوار ﮐردن ﺳطﺢ ﻧدارد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺟرای ﭘراﯾﻣر ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳطﺢ زﯾر ﮐﺎر ﻧداردﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد:

 ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘوﺷش آب ﺑﻧد در ﻣﻧﺎﺑﻊ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺳرداﺑﮫ ھﺎ و ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی آب رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺧﺎزن ﺑﺗﻧﯽ آب در ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎزه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺟﺎورت ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد. ﺗوﻧل ھﺎ و درﯾﭼﮫ ھﺎی آدم رو ﻓوﻧداﺳﯾون ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ ﺗرﻣﯾم ﺗرﮐﮭﺎ و درزھﺎی روی ﺑﺗن -دﯾوارھﺎی ﺑرﺷﯽ ﺑﺗﻧﯽ در ﻣﺟﺎورت ﺧﺎک

روش اﺳﺘﻔﺎده :

 .ﺳطﺢ زﯾرﮐﺎر ﻗﺑﻼ ﻣرطوب ﺷود.
 .ﺑرای ﺳطوح اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﺑرس زﺑر و ﺑرای ﺳطوح ﻋﻣودی ﺑﺎ ﺑرس ﻧرم اﺟراﮔردد.
 .در ﻣﺣل ﺗرﮐﮭﺎ و ﻣواﺿﻊ ﺗﻌﻣﯾﯾراﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺎردک ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮫ از ﺧﻣﯾر  PASA-GARD P-۳۰اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد.
 .ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت  PASA-GARD P-۳۰دارای ﺳﯾﻣﺎن اﺳت ﻟذا دوﻏﺎب ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﺣدود در ﺳطل ﯾﺎ اﺳﺗﺎﻧﺑوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺻرف ﺗﺎ
۲۰دﻗﯾﻘﮫ ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟرا ﺗﺎ ﻓﻌل و اﻧﻔﻌﺎل اوﻟﯾﮫ دوﻏﺎب ﺑر روی ﺳطﺢ ﺑطور ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
 .ﺷراﯾط دﻣﺎ ﺟﮭت اﺟرا ﺑﺎﻻﺗر از ده درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد اﺳت و در ﺷراﯾط ﺑﺎراﻧﯽ و ﯾﺧﺑﻧدان اﺟرا ﻧﮕردد.
 .ﯾر روی ﺳطوﺣﯽ ﮐﮫ از  PASA-GARD P-۳۰اﺳﺗﻔﺎده ﮔردﯾده ﻧﻣﯾﺗوان از ﭘوﺷش ھﺎی رﻧﮕﯽ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﺑرای
اﺟرای رﻧﮓ ﻻزم اﺳت ﻻﯾﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﯾد ﮐﻠرﯾدرﯾﮏ رﻗﯾﻖ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺳﭘس رﻧﮓ ﻣورد ﻧظر اﺟرا ﮔردد.
 .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ۲۰روز از اﺟرای  PASA-GARD P-۳۰ﺗﺳت آب ﺑﻧدی اﻧﺟﺎم ﭘذﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد.

اﺳﺘﺎﻧﺪارھﺎ:

اﯾن ﻣﺣﺻول ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧدارھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد.

ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی :

ﻣﺣﺻول در ﮔﺎﻟن ۲۰ﮐﯾﻠو ﮔرﻣﯽ ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺷراﯾط ﻧﮕﮭداری:

در ﺻورت ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری در ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب و ﺧﺷﮏ ﺗﺎ  ۱۲ﻣﺎه ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد.

