
 

سخت کىىذٌ ي محافظ سطًح بتىی يا َش سطح پايٍ سیماوی بًدٌ ي با تًجٍ بٍ ياکىش شیمیائی آن با رسات آَكی  ،بتهسیلش 

ي سطحی  ومايذمی  محافظت  سطًح بتىی سا دس مقابل وفًر مايـــعات ي آلًدگیُا  میلی متش، 01تا  2معلق بته ي وفًر 

اشباع ساصی بستش ي ايجاد يک اليٍ محافظ بش سيی بستش باعث اص بیه سفته وفًر آب ي سيغه کٍ دسخشىذٌ ايجاد می کىذ. 

 .دسوتیجٍ آن عذم لكٍ پزيشی سطح می شًد

 

 

 

 

 

محافظ سطوح بتنی –سیلر اپوکسی   Sealer Epoxy 



 : لسوم کاربرد

هَجَد دس سطَح تا تَجِ تِ هات ٍ کذس تَدى سًگْای سطَح تتٌی ٍ سیواًی ٍ ّوچٌیي ٍجَد خلل ٍ فشج 

هزکَس ٍ ػذم پایذاسی تاالی سیواى دس تشاتش ػَاهل خَسدًذُ اسیذی ٍ قلیایی استفادُ اص ایي هحصَل تش سٍی 

 .اًَاع سطَح کفساصی تتٌی ٍ سیواًی تَصیِ هی گشدد

 : مسيت ها

هذاٍم تا  ػذم جزب سٍغي، آب ٍ هقاٍم دس تشاتش تخشیة تا اسیذ، تاص ٍ حاللْا، قاتلیت گٌذصدائی ٍ ضستطَی

  ضَیٌذُ ّا ٍ ًظافت آساى آى سطح

 ٍ داسای قیوتی تسیاس هٌاسة ٍ سًگی تی سًگ

  (Anti dust )جلَگیشی اص ایجاد گشد ٍ غثاس

 ػذم ایجاد لغضًذگی دس سطح

 (هتش هشتغ 0055تا  055اجشای تسیاس ساحت تا سشػت تاال )سٍصاًِ 

ص هی دّذ ٍ تاػث هسذٍد ضذى لَلِ ّای هَئیٌِ دس تتي هی تشاتش افضای 05تا  8دٍام ٍ هقاٍهت سایطی تتي سا اص 

 .گشدد

 : موارد مصرف

  :قاتل استفادُ تش سٍی کلیِ هحصَالتی کِ پایِ آى سیواى هی تاضذ هاًٌذ

سیواًی، ًوای ساختواى ّا،  ّای تلَک سطَح تتٌی کف پاسکیٌگْا، سالي ّای تَلیذ، هحَطِ ّای تتٌی، 

 .خطَط اًتقال آب ٍ فاضالب، ساصُ ّای تتٌی ًوایاى ٍ غیشُ

 .قاتلیت استفادُ دس سکَّا ٍ تخطْایی کِ تواس هستقین تا سَلفاتْا ،سَلفیذ ّا، آب دسیا ٍ ... سا داسد

 

 

 

 

 

 



 

 : RFXمشخصات فنی سیلر رنگی 

فاسش هطتشی تَلیذ هی ضَد ٍ هطخصات فٌی آى تِ تشاساس کذ سًگ سآکشیلیکی پایِ حالل ،  ایي هحصَل

 ضشح صیش است.

 هایغ سًگی تشاساس سفاسش هطتشی شکل ظاهری

 جضء  2 اجسا

 جضء الف: هایغ سًگی تِ دلخَاُ هطتشی

 جضء ب: هایغ تشًسپشًت ػسلی سًگ

 است 0یک تِ چْاس کِ سْن جضء الف نسبت اختالط

 کیلَگشم دس لیتش  0.1 وزن محصوص مخلوط

 یک الیِ )سطَح فطشدُ(  تعذاد اليه بنذی سطوح اجرايی

 دٍالیِ )سطَح هتخلخل(

 هگاپاسکال 2.0 چسبنذگی 

 دسجِ ساًتی گشاد 50تا  -10 دمای بهره برداری

 دسجِ سیلسیَس( 20سٍص )دس دهای 7 سخت شذن نهايی

 دسجِ سیلسیَس( 20دقیقِ )دس دهای  95 زمان کارايی 

 



 

 :سیلررنگیموارد کاربردی 

ٍ سیضتشکْای هصالح ساختواًی است. ّن چٌیي  ػالی تِ دسٍى هَییٌِ ّا  EPP TM10025داسای ٍیژگی ًفَر 

ایي هحصَل پیًَذ تسیاس خَتی تیي هصالح ساختواًی تَجَد هی آٍسد. غلظت پاییي تاػث هی ضَد ، ایي 

ٍ پیًَذّای تسیاس قَی سا دس تتي ایجاد ًوایذ. هَاسد هحصَل تتَاًذ دس لَلِ ّای هَئیي سطح تتي ًفَر کشدُ 

 کاستشدی ایي هحصَل ػثاستٌذ اص:

  پشایوشصًی سطَح هتشاکن ٍ سخت تتٌی دس حالتْای خطک ٍ هشطَب، قثل اص اجشایFRP 

 پشایوش هالت ّای تؼویشی 

  تسیاس سختتْثَد ٍیژگی ّای هکاًیکی تتي سخت ضذُ، تاًفَر تِ داخل هٌافز آى ٍ تطکیل پلیوشّای 

 اًسذاد سیضتشک ّای تتي 

 پایذاسساصی ساصُ ّای هتخلخل 

 پَضص سطَح خطک ٍ هشطَب تتٌی 

 پشایوش جْت اجشای کفپَش ّای صٌؼتی اپَکسی 

 الیِ آستشی هٌاسة تشای اجشای سًگ ٍ کفپَش دس هحیط ّای تْذاضتی 

 

 

 

 

 



 :سیلررنگی مسايای

 چسثٌذگی ػالی تِ تتي 

  اٍلیِ ٍ ًْایی هٌاسةکسة هقاٍهتْای 

  پایذاس ضیویایی 

 هقاٍهت دس تشاتش ضشتِ ٍ لشصش 

 ًفَر ػالی تِ دسٍى تستشّای خطک ٍ هشطَب 

  25کاستي هصشف سصیي دس ػولیات هقاٍم ساصی تا حذ% 

 غلظت کن ٍ قذست ًفَر تاال 

 کاستشد آساى 

 صهاى کاسایی طَالًی 

 

 


