PASA-GARD SF-127

عايق دوجزئی سوپر اﻻستيک  ،پايه سيمانی اصﻼح شده  -اکرليکی
شرح محصول :

 PASA-GARD SF-127پوشش دو جزئی بر پايه ترکيبات شبه سيمانی اصﻼح شده و و اکريليک
 ،سوپراﻻستيک  ،مناسب برای آب بندی و محافظت سطوح بتنی و پﻼستر در سطوح داخلی و
خارجی تحت فشار می باشد .
مزایا :

-

مقاوم در برابر خاک حاوی کلر
ايجاد يک ﻻيه يکپارچه و منعطف آب بند  ،با چسبندگی باﻻ  ،زير کاشی و مﻼت
مقاومت در برابر نمک و مواد شيميايی موجود در خاک .
آب بندی سطوح دارای ارزش و جابجايی
بسيار منعطف بدون ترک خوردن
ايجاد پل بر روی ترک ها تا عرض  ٩٢ميلی متر در ضخامت  ٢ميليمتر
امکان خروج بخارات از بتن به بيرون پوشش
اعمال آسان ) سرد اجرا (
امکان استفاده در مخازن آب شرب .
آب بندی يکپارچه  ،بدون درز و مفاصل سرد

موارد کاربرد:

-

آب بندی تحت فشار استخر و مخازن آب
آب بندی سطوح افقی و عمودی در محيط های داخلی و خارجی
محافظت و آب بندی ديوارهای مدفون  ،ديوارهای حايل و زيرزمين ها
آب بندی تراسها  ،سرويس های بهداشتی  ،آشپزخانه و حمام
محافظت از بتن فونداسيون و ديوارها در برابر نمک  ،کربناسيون ،سولفات و آب .
عايق و آب بندی روف گاردن و باغچه ها
آب بندی تونل ها و حوضچه ها

روش استفاده :

آماده سازی سطح  :سطح بايد از کليه مواد به ضعيف  ،گرد و غبار ،روغن قالب  ،رنگ  ،گل و غيره عاری گردد  .به طور کلی
سطح بايد از هرگونه موادی که مانع چسبندگی گردد پاکسازی شود  .بتن های شکسته و تخريب شده بايد پيش از اجرای پوشش ترميم
شده  ،همچنين بتن و مﻼت های ضعيف برداشته شود  .سطح کار بايد صاف و بدون تخلخل باشد .
مشخصات فنی :

Component : A polymer modified admixture and Special cement

Content

Component A : 20Kg ,Component B : 10 Kg

Mixing

> 1/00 N/mm2

Adhesion Strength Resistance to

7 bars positive

Pressurized Water

مقدار مصرف :

 ١تا  ١.٥کيلو گرم مخلوط در هر متر مربع  ،درهر ﻻيه بايد اجرا شده و حداقل نياز به دو ﻻيه می باشد  .جهت محافظت بيشتر می
توان سه ﻻيه هم اجرا نمود .
بسته بندی :

ست  ٣٠کيلوگرمی )جز پودری  : Aکيسه  ٢٠کيلوگرمی  ،جزء مايع  : Bگالن  ١٠کيلوگرمی (
شرایط نگهداری:

مدت زمان نگهداری  ،در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب  ،می باشد در صورت نياز به اطﻼعات بيشتر با شرکت افراز بنای
پاسارگاد تماس حاصل نمايد .

