
  
 

 

 ػایق کریستالی رقیق ًاًَایسٍکاٍر :

 تر اساس کَپلیور پاتِ آب هی تاشذ کِ تک جسیی تَدُ ٍ تصَرت سرد اػوال هی شَد ،

ّوِ ًَع سطَح تکار رفتِ ٍ هقاٍم تِ رطَتت ٍ اشؼِ یٍَی هی تاشذ . تِ ػٌَاى آستری ٍ ػایق رطَتتی ترای  

پس از خشک شذى ًْایی ، ضذآب شذُ ٍ تِ شرایط هختلف آب ٍ َّایی ، هقاٍم ٍ سازگار تا هحیط زیست است.  

+ هی تاشذ .002تا  -02هحذٍدُ هقاٍهت دهایی ایي هحلَل از   

گراد تاشذ .درجِ ساًتی 5دهای اػوال هحلَل تایذ تاالتر از   

سطح هَرد ًظر ػاری از گردٍغثار ٍ چرتی ٍ رطَتت تاشذ .  

جْت  استفادُ تْیٌِ ،سطح را  تا حذ اشثاع تاایي ػایق آغشتِ کٌیذ .  

درجِ قاتلیت استفادُ از سطح ٍجَد دارد ) درصَرت افسایش دها ،ایي زهاى کاّش هی 02ساػت در دهای  4پس از حذٍدا 

 یاتذ (

  

تراتر هقذار ٍزًی آى تا آب رقیق ًوَدُ ٍ پس از ّن زدى ٍ یکٌَاخت شذى کاهل هصرف شَد4تا هقذار )تا(   
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 ترخی کارتردّا ؛

 فًَذاسیَى ٍ پی ساختواى  ضذ آب کردى .1

  ٍ کاُ گلی دیَارّای گچی ضذ آب کردى .2

 ، ٍرقْا ٍ ایراًیت ّای سیواًیآردٍاز کردىضذ آب  .3

 قثل از رًگ آهیسیاستخرّا دیَارُ  ضذ آب کردى .4

 ٍ ًوادیَارّای تاراى گیر  ضذ آب کردى .5

  شیارّای تیي کاشی ّادرز گیری ٍ آب تٌذی  .6

 تا حفظ ًوای زیر ٍ آالچیقپشت تام ّای چَتی، سفالی، تتٌی، آردٍاز،  کاُ گلی )سٌتی(  ضذ آب کردى .7

 آجری ٍ جلَگیری از شَرُ زدىًوای  کردىضذ آب  .8

  تتٌیدیَارّای پیش ساختِ  ضذ آب کردى .9

 ٍ ... ضذ آب کردى ًواّای سٌگی از قثیل تراٍرتي، سٌگ سثس ٍ غیرُ .11

 

 

 هسایا ؛

 قیوت هٌاسة ٍ ٍزى سثک  .1

 زهاى خشک شذى سریغ ٍ سرػت 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 ػوَدی، افقی ٍ شیة دار .6

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

 هقاٍم در تراتر اسیذّا، تازّا ٍ رٍغٌْای صٌؼتی .8

  .(UV)ػَاهل جَی ٍ اشؼِ هاٍرا تٌفش ،هقاٍم در تراتر رطَتت .9

 ػذم ًیاز تِ تخصص جْت اجرا .11

 . (آجر، سفال  سٌگ، تتٌی، سیواًی، گچی، چَتی، آردٍاز، ) چسثٌذگی تسیار تاال تِ کلیِ سطَح ساختواًی .11


