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عایق سفید اکریلیک قوام
*********************
پَضطی عایق دس تشاتش ًفَر آب ٍ سطَتت تشای ایضٍالسیَى سشد ،سشیع  ،تویض ،اًعطاف پزیش ٍ پشدٍام سطَح
هختلف ساختواًی هاًٌذ دیَاس،پطت تام ،استخش،سشٍیس ّای تْذاضتی ٍ آضپضخاًِ ،سقف ُ ای ضیة داس
هثل ایشاًیت،ضیشٍاًی ٍ دیَاسّای تاساى گیش هی تاضذ.
ٍیژگیْا:
* پایِ آب ،تذٍى تَ ،غیش سوی
* اجشای آساى ٍ سشیع  ،اًعطاف پزیشی تاال
* چسثٌذگی عالی تِ سطَح ،هقاٍهت جَی عالی
* کاهال ضذآب  ،هقاٍم دس تشاتش آتص سَصی
* اًعکاس ًَ س ٍ گشهای خَسضیذ ( عایق حشاستی)
* جایگضیي سٍضْای ایضٍالسیَى قیشی ،آسفالت ،ایضٍگام ٍ...
* قاتل تقَیت تا الیاف یا تَسی ّای پشٍپیلي،پلی استش ٍ هاسِ ضستِ
* قاتل اسائِ دس سًگْای هختلف
سٍش هصشف :
 -1سطح تایذ تویض ٍعاسی اص گشد ٍغثاس ٍ چشتی تاضذ .
 -2تشای افضایص کیفیت استفادُ اص یک الیِ پشایوش عایق سفیذ تَصیِ هی ضَد .
-3عولیات اجشا تا استفادُ اص قلن مٍ  ،غلطک یا اسپشی تِ سٍش سشد ٍ هاًٌذ سًگ صَست هی گیشد .
 -4عایق سفیذ سا تیي  2تا  3تاس سٍی سطح تا سعایت صهاى خطک ضذى ّش الیِ اجشا ًواییذ ٍ تایذ اص ضخاهت
دّی طی یک هشحلِ اجشا خَدداسی ضَد.
 -5پس اص اجشا تا  72ساعت اص ساُ سفتي سٍی عایق خَدداسی کٌیذ
 -6سطح ساختواًی اجشا ضذُ سا ّشگض تا اجسام کَتٌذُ یا ًَک تیض ضشتِ ًضًیذ .دس صَست خشاتی  ،سطح سا تِ
هاًٌذ سٍش اجشا تشهین ًواییذ.
-7دهای سطح ٍهحیط اجشا تیي  10تا  35دسجِ ساًتیگشاد تَصیِ هی گشدد.
 -8سطح عایق سفیذ قاتل پاسٍ کشدى ًوی تاضذ.
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 - 9تَصیِ هی ضَد تعذ اص الیِ عایق سفیذ اص الیِ ّای سخت هاًٌذ کاضی،هَصاییک ،سشاهیک یا حتی سًگ ٍ
یا هاسِ تادی تِ عٌَاى پَضص ًْایی استفادُ ًواییذ.
هیضاى هصشف :
تستِ تِ هیضاى تخلخل سطَح صیشکاس ٍ ًاّوَاسی آى هیضاى هصشف هعادل  1تا  1/5کیلَگشم تشای ّش هتش
هشتع هی تاضذ .
هذت ٍ ًحَُ ًگْذاسی:
 تِ هذت  12هاُ دس اًثاس سشپَضذُ دس دهای  + 5الی  35دسجِ ساًتی گشاد قاتل ًگْذاسی است. -اص یخ صدگی هحافظت ضَد.
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