پوشش محافظ نما Surface Protective Coating

SPC-10
شرح محصول:
پوشش محافظ نما  SPC-10یک پوشش تک جزئی با بنیان شیمیایی رزین اکریلیک اصالح شده می باشد که پس از اجرا روی انواع مصالح ساختمانی،
غشایی کامالً االستیک ،مقاوم در برابر نور خورشید و باران ،با چسبندگی باال و آب بند به دست می دهد که مانع تنفس زیرآیند نمی گردد.

موارد مصرف:
•

آب بندی نماهای باران گیر

•

نماهای تگری

•

به عنوان جایگزین مناسب و اقتصادی برای پوشش های آببندی و ایزوالسیون در دیوارهای جانبی و حائل

•

محافظت و آببندی نماهای سنگی ،آجری و سیمانی

مزایا:
✓
✓
✓
✓
✓

حفاظت نما در مقابل عوامل جوی ،باد  ،باران  ،سرما  ،گرما.
قدرت چسبندگی زیاد به انواع مصالح ساختمانی
قابل اجرا روی سطوح افقی و عمودی
عدم ایجاد تغییرات محسوس در رنگ مصالح
مقاوم در برابر تابش نور خورشید اشعه )(UVو گاز دی اکسید کربن

روش و میزان مصرف:
ابتدا سطح زیرین باید کامالً تمیز و عاری از چربی ،ذرات سست و گرد و غبار باشد .سپس پوشش محافظ نما با استفاده از غلتک  ،قلم مو یا پیستوله در
یک یا دوالیه بر روی سطوح اجرا گردد.
میزان مصرف پوشش محافظ نما SPC-10به ازای هر مترمربع سطح  200تا  300گرم می باشد.
حداقل دمای مناسب جهت اجرای پوشش  10درجه سانتیگراد می باشد.

مشخصات فنی:
حالت فیزیکی  :مایع غلیظ
رنگ  :سفید
وزن مخصوص1gr/cm3:
یون کلر :ندارد
قابلیت انحالل  :در آب
 : PHحدود 7
شرایط و زمان نگهداری  :تا یکسال در بسته بندی اصلی و بدور از تابش مستقیم آفتاب و یخزدگی در دمای  10الی  35درجه سانتیگراد
بسته بندی  :گالن  5و  20کیلویی

حفاظت و ایمنی:
❖ این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سالمتی و محیط زیست قرار ندارد با وجود این نباید به هیچ عنوان بلعیده شود و یا با چشم
تماس داشته باشد.
❖ در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا" با آب شیرین فراوان شسته شود.
❖ در صورت بلعیده شدن باید فورا" به پزشک مراجعه شود.
❖ این ماده آتش زا نیست.

