
شرح محصول:
ذرات  نانو  پایه  بر  رنگ  شیری  مایع   Siloxeal 100
موئینه  منافذ  به  نفوذ  با  که  باشد  می  سیلکون 
نما  سطح  نمودن  گریز  آب  باعث  آجر  و  سنگ  بتن، 
نماید  ایجاد  تغییری  رنگ  در  اینکه  بدون  و  شده 
محافظ  و  کرده  جلوگیری  نما  داخل  به  آب  نفوذ  از 
باشد. می  سطوح  اینگونه  برای  مناسبی  بسیار 

مزایا:               
• آب بند نمودن سطح بدون تشکیل الیه سطحی

• خروج رطوبت و بخار از نما به سمت بیرونی بدون 
مشکل امکان پذیر است

• عدم تغییر در رنگ سطوح
• محافظت از رنگ نما

• مقاوم در برابر خورندگی

موارد کاربرد:   
• محافظت از نمای ساختمان در برابر کربناسیون و 

عوامل خورنده دیگر
• آب بندی سطح نما و جلوگیری از نفوذ آب به داخل 

نمای ساختمان

روش مصرف:
انجام پذیرد  بهترین شکل خود  به  اجرا  اینکه  برای    
و  گرد  هرگونه  از  کار  سطح  اجرا  از  قبل  بایست  می 
غبار ، دوده و آلودگی پاک گردیده و کامالً خشک شود. 
سپس توسط قلم مو یا اسپری بر روی سطح اجرا گردد. 
توجه داشته باشید برای اجرای الیه دوم یا سوم حتماً 
نماییم. حاصل  اطمینان  قبلی  الیه  شدن  خشک  از 

محافظ و آب بند نما
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که  باشد  ای  گونه  به  اجرایی  های  الیه  نمایید  توجه 
هیچگونه فیلمی تشکیل نگردد و نفوذ کامل انجام گردد.

مشخصات فنی:
Siloxeal 100 جدول 3-6 مشخصات فنی

شرح

شفاف یا شیری

حداقل 5 سال

0/8 کیلوگرم بر لیتر

6 لیتر برای هر متر مربع 

5 الی 10 دقیقه

مشخصه

رنگ

پایداری

وزن مخصوص

میزان تقریبی پوشش دهی

زمان خشک شدن

بسته بندی:
• گالن های 4 و 18 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:
دمای  در  و  اولیه  بندی  بسته  در  یکسال  مدت  به 
یخبندان  از  دور  سانتیگراد  درجه   30 الی   5
شود. نگهداری  آفتاب  نور  مستقیم  تابش  و 

خدمات و پشتیبانی:
انجام  برای  آسیا  شیمی  البرز  شرکت  فنی  گروه 
و  میزان  تعیین  جهت  الزم  های  همکاری  و  آزمایشات 
و  آماده همکاری   Siloxeal 100 دقیق  نحوه مصرف 
باشد. می  محترم  کنندگان  مصرف  به  خدمات  ارائه 

شرح محصول:
به  آماده  خشک  سیمانی  مالت   Proset CMB250
شود.  مخلوط  آب  با  باید  اجرا  برای  که  است  مصرف 
Proset CMB250 حاوی مواد کمکی زود سخت شونده 
است و باعث تسریع هیدراسیون سیمان شده و گیرش 
می افتد. اتفاق  کوتاهی  زمان  در  مالت  نهایی  و  اولیه 

مزایا:                
• گیرش سریع بتن و امکان اجرای آب بند کننده.

• یک جزیی بودن محصول و اجرای سریع در محل.
• امکان پوشاندن بتن در محلهای در معرض نفوذ 

آب و ترکها

موارد کاربرد:    
• اجرای آسان بتن در درزهای در معرض نفوذ آب

• ترمیم سریع سازه های بتنی؛ لوله ها و 
فونداسیون ها

• آب بندی لوله های انتقال آب و فاضالب بتنی

نحوه اثر:
با  شدن  مواجه  هنگام  در  که  است  ماده ای  سیمان 
سخت شدن  به  شروع  هیدراسیون  فرآیند  طی  آب 
طبیعی  به طور  فرآیند  این  می نماید.  مقاومت گیری  و 
طی  از  بعد  و  شده  آغاز  درآب  سیمان  شدن  حل  با 
تکامل  مرحله  به   C-S-H ژل  تشکیل  دوره  شدن 
تشکیل  هیدراسیون  محصوالت  و  می رسد  خود 
این  ترکیب  در  بتن سخت می شود.  اصطالحاً  و  یافته 
استفاده  گیرش  تسریع  برای  کمکی  مواد  از  محصول 
شده است که به سخت شدن آنی بتن کمک می کند.

مالت سیمانی زود سخت شونده و آب  بند کننده

Proset

روش مصرف:
نسبت  به   Proset CMB250 خشک  پودر  ماده 
پودر:1  سهم   3( گردد  مخلوط  آب  با   1 به   3 حجمی 
از  است  بهتر   5°C از  کمتر  دمای  در  آب(.  سهم 
سریع  گیرش  به دلیل  نمایید.  استفاده  گرم  آب 
مخلوط  آب  با  نیاز  مورد  مقدار  به  است  بهتر  مالت، 
شود. اجرا  محل  در  اختالط  از  پس  بالفاصله  و  گردد 

مشخصات فنی:
Proset CMB250 جدول 3-7 مشخصات فنی

شرح

پودر , خاکستری

فاقد یون کلر

  2/3~2/4           gr/cm3

مشخصه

شکل ظاهری

مقدار کلراید

چگالی

بسته بندی:
• پاکت های پالستیکی 25 کیلوگرمی

شرایط نگهداری:
به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و رطوبت نگهداری 
شود. در دمای بین C°4 تا C°35 در بسته بندی اصلی 
است. نگهداری  قابل  بازنشده  صورت  به  و  کارخانه 

موارد ایمنی:
و  دست  پوست  با  ماده  مستقیم  تماس  از 
تماس  صورت  در  بپرهیزید؛  چشم ها  خصوصاً 
شود. داده  شستشو  فراوان  آب  با  فوراً 
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