
ــدرت  ــرا و ق ــورد اج ــطح م ــوع س ــه ن ــه ب ــا توج ب

جــذب آن، یــک کیلوگــرم از ایــن مــاده بــرای پوشــش 

ــی اســت. ــع کاف حــدود 25 مــر مرب

ابتــدا بایــد ســطح مــورد نظــر کامــا خشــک و عــاری از 

 )01  -S FC( هرگونــه مــواد روغنــی و ... باشــد و مــاده

ــپری،  ــا اس ــود و ب ــق ش ــا آب رقی ــه 5 ب ــبت 1 ب ــا نس ب

ــودن  ــاد ب ــورت زی ــردد. در ص ــرا گ ــک اج ــا غلت ــرس ی ب

ــه اجــرا شــود. ــد در دو الی ظــزف 4 لیــری  )یــا بســته بنــدی مــورد نظــر جــذب ســطحی بای

مشــریان(

توصیــه مــی شــود انبــار داری در 

ــانتی  ــه س ــا 45 درج ــای 5 ت دم

ــور  ــش ن ــه دور از تاب ــراد و ب گ

ــد. ــید باش خورش

 12ماه در بسته بندی اولیه

ایــن مــاده آتــش زا نبــوده و خطــری بــرای محیــط 

زیســت و بهداشــت نــدارد.

در صــورت متــاس بــا چشــم و یــا بــا پوســت بــا آب 

رسد شست و شــو شــود.

ــا  ــط ب ــی مرتب ــکات ایمن ــه ن جهــت اطــاع از کلی

اســتفاده از محصــول بــه برگــه ی اطاعــات ایمنــی 

)MSDS( مراجعــه شــود.
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نوعــی   )01    -SFC  ( آب  پایــه  منــا  محافــظ 

محصــول بــا تکنولــوژی نانــو، متشــکل از ترکیبات 

ــدازه ی  ــن ان ــا داش ــه ب ــت ک ــول در آب اس محل

ــوذ  ــح نف ــل مصال ــه داخ ــک ب ــیار کوچ ذرات بس

ــری  ــکل ظاه ــگ و ش ــر رن ــدون تغیی ــرده و ب ک

آن هــا را در مقابــل جــذب و نفــوذ آب، هوازدگی، 

... محافظــت می کنــد. و  شــوره زدگی 

ــل ارزیابــی  ــر قاب ــا اســتانداردهای زی ایــن محصــول ب

اســت.

- جلوگیری از جذب و نفوذ آب در سازه های مختلف

- محصولی بر پایه آب و عاری از ترکیبات آلی فرار

- استفاده رسیع و آسان

- پوشش دهی زیاد و مقرون به رصفه بودن

- عدم ایجاد تغییر در رنگ و شکل ظاهری

- عدم جلوگیری از تنفس بن

- مقاوم در برابر اشعه فرابنفش

- محافظت از سطح در برابر قارچ، جلبک و خزه

- مامنعت از آلودگی های سطحی، لکه و شوره

- انــواع ســازه هــای مختلــف بتنــی ماننــد پــل هــا 

و ســاختامن هــا

- بناهای تاریخی و باستانی

- سطح سیامنی و بتنی

- سطح آجری، رسی، رسامیکی و سنگی
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