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 عایق کریستالی غلیظ نانوایسوکاور

 

 

  مشخصات

ون شییرییامولس  ظاهر 

 درصذ مواد جامذ 55 ± 2

252 - 52 

 

 ویسکوزیته

 حذاقل دمای تشکیل فیلم صفر

 مقاومت در برابر سرما صفر

 ماهیت یونی  غیر یونی

9 - 8 ph 

3کمتر از   mgkoh/g عذد اسیذ  

لحذاقل یکسا  زمان نگهذاری 

لیتری22-52-4فظرو  بسته بنذی 

 

پایٍ آب می تاشذ کٍ تصًرت سرد اعمال می شًد، تک جسئی تًدٌ ي تعىًان آستری ي عایق  پلیمرَای اساستر 

.رطًتت می تاشذ مقايم تٍ آب ي ي کارترد داشتٍدر الیٍ َای زیریه  سطًحَمٍ وًع رطًتتی ترای   

ي  سیماوی، سىگُای رسًتی آَکی ي يرقُای ، ایراویتُاچًتی، آردياز کاٌ گلی، گچی،، سطًح تتىیمىاسة جُت 

فاضالب کار ترد دارد.آب ي تتىی ي لًلٍ َای  تتىی ، مخازندر پل َا، کاوال َاغیرٌ تًدٌ ي   

شرایط مختلف آب ي  دري  تًدٌآب  ضذ االستیسیتٍ تسیار زیادی داشتٍ، کشساوی ي ز خشک شذن وُائیپس ا

است.سازگار تا محیط زیست  ي مقايم ،ًَائی  
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تاشذ. در صًرت امکان سطح را تًسط  ي چرتی سطح مًرد وظر می تایست تمیس، خشک ي عاری از گرد ي غثار

 ًَای فشردٌ تمیس ومائیذ

 هسایا

 قیوت هٌاسة ٍ ٍزى سثک  .1

 زهاى خشک شذى سریع ٍ سرعت تاالی اجرا  ،سَْلت .2

 اهکاى اجرا تر رٍی سطَح ًوٌاکٍ دٍام تسیار زیاد  .3

 غیر آتش زاٍ  غیر سوی ،سازگاری تا هحیط زیست .4

 ٍ اسپری اجرا تَسیلِ قلن هَ، غلطک  قاتل .5

 قاتل اجرا تر رٍی سطَح عوَدی، افقی ٍ شیة دار .6

 اجرا در توام زٍایا یتپَشش یکٌَاخت، یکپارچِ ٍ تذٍى درز تا قاتل .7

 هقاٍم در تراتر اسیذّا، تازّا ٍ رٍغٌْای صٌعتی .8

 راعذم ًیاز تِ تخصص جْت اج .9

.چسثٌذگی تسیار تاال تِ کلیِ سطَح ساختواًی.11  

َلت قاتل اجرا تَدُ ٍ هیتَاى  َلی ، غلطک ٍ دستگاّْای پاشش تا ٍسایلی ًظیر قلن هَآًرا تِ سْ .اعوال ًوَدهعو  

 

 موارد کاربرد عایق کریستالی غلیظ نانوایسوکاور؛

 مالت های ساختمانی

 درزگیرها

 پرایمر زیرکار روی سیمان

 عایق های رطوبتی نظیر عایق بام و استخر و..

 فًَذاسیَى ٍ پی ساختواى  ضذ آب کردى

ي ًَای غیر شرجی  Cº 5دمای اعمال آن می تایست تاالتر از   ایه عایق رطًتتی تٍ دلیل يجًد آب در ساختار 

 تاشذ.
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  ٍ کاُ گلی دیَارّای گچی ضذ آب کردى

 ، ٍرقْا ٍ ایراًیت ّای سیواًیآردٍاز ضذ آب کردى

 قثل از رًگ آهیسیاستخرّا دیَارُ  ضذ آب کردى

  شٍئيشیارّای درز گیری ٍ آب تٌذی 

 

 
 

 


