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Arina-tight WPM 493 
 سطوح بتنینشت آب درکردن دایمی بندی برای کنترل مواد آب

 آشنایی:
Arina-tight WPM 493 ول ح ساختمانی معدنی است. این محصسطوح بتنی و دیگرمصالنشت آب بسیارخوب با چسبندگی عالی بهسیستم مسدود کننده  یک

 ای زیراست:تقویت شده با اکریلیک و شامل اجز دوجزیی یک پوشش پایه سیمانی

 بند.های آباکریالت تشکیل دهنده الیه-ستایرنابر پایه کوپلیمرهای  عامل پیوندزا:

 ت.های شیمیایی برای تامین مقاومایه سیمانی اصالح شده با افزودنیپودر پحجم دهنده: 

 کاربرد:

Arina-tight WPM 493 زخشک شدن های ساختمان پایداراست. پس اماده منعطف خوب که دربرابر حرکت همچنین پوشش محافظتی بامقاومت زیاد ویک

بندی موارد برای آبن محصول باعث استفاده آن کند. روش آسان اجرای اینهایی مانند کاشی و رنگ را تحمل هایشود که روسازیبه اندازه کافی سخت می

 زیر است:

 ها.پی سازه 

 .مخازن و منابع آب 

 ها.حمام و سرویس 

 های صنعتی.آشپزخانه 

 های شنا.استخر 

 های پایه سیمانی.لوله 

 روها.ها و آبکانال 

 مشخصات فنی:

 پیوند زا: مایع شیری رنگ شکل ظاهری

 حجم دهنده: پودر خاکستری رنگ

 صفر مقدارکلر

 غیرسمی  سمی بودن

 BS 1881 Part 208, 1998 استاندارد

 کیلوگرم درلیتر 049/1 وزن مخصوص مخلوط

 ها:ویژگی
 نیزانعطاف پذیراست. پس از خشک شدن 

 دارد چسبندگی عالی به مصالح ساختمانی. 

 دهد.به سازه اجازه تنفس می 

 سهولت در اختالط واجرا. 

 آورد.سطحی بدون تخلخل پدید می 

 نفوذ آب. پایداری عالی در برابر 

 است. کربناسیون ویون کلر کامال پایدارمتردربرابردرضخامت یک میلی 

 .سمی نیست و در مخازن آب آشامیدنی قابل استفاده است 

 خطراست.ی ناچیزی دارد و برای کاربران بیبو 

 دارد. عنوان الیه نهایی راسختی کافی به 

 شود.پس از خشک شدن بخشی از سازه می 
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 سطح:آماده سازی 
وادی گر مها، مواد تجزیه شونده، و دیآوری، چربیابه سیمان، روغن، گریس، ماده عملباشد. گرد و خاک، شیریستی سفت و عاری از ذرات سست کار باسطح زیر

جام شود. سطح کار های پاششی، ساب یا برس سیمی انتواند به روشطح تمیزکنید. آماده سازی سطح میشوند را از روی سکه باعث عدم چسبندگی می

 وجودنداشته باشد. روی آن  بایستی مرطوب ولی آب آزاد

 اختالط:
Arina-tight WPM 493 محل کارگاه دارد. جزء پودری را با آرامی به جزء مایع اضافه کنیدشود وفقط نیاز به اختالط درهای توزین شده عرضه میدربسته 

ه دقیق 09خوبی مخلوط کنید. فقط مقداری رامخلوط کنیدکه درمدت زمان به را هایک همزن مناسب آندورکند مجهز به ل برقی یو با استفاده از یک در

 حین اجرا نیز ادامه دهید.زدن را دریک پیمانه مایع مخلوط کنید. هم تر، دو پیمانه )حجمی( پودر را بامصرف شود. برای اختالط احجام کوچک

 روش اجرا:
Arina-tight WPM 493 ای هپذیراست. برای اصالح خرابیقلم موی کوتاه وسفت یا غلتک قابل اجرا است. درصورت لزوم استفاده ازماله نیز امکان  وسیلهبه

های متعدد اجرا متر باشد، بایستی در الیهمیلی 19دست آید. اگر ضخامت اجرا بیش از اضافه کنید تا غلظت مورد نظر به را ها مقدارپودرسطح یا پرکردن حفره

 شود. اجرای الیه بعدی پس از خشک شدن الیه قبلی انجام شود.

 کردن ابزار:تمیز
ط به ت شده فقابزار و وسایل کار بایستی در پایان هر بخش اجرایی یا در هنگام قطع کار تمیز شوند. مواد سخت نشده با آب قابل شستن هستند. مواد سخ

 شوند.های مکانیکی پاک میروش

 انبارش/ماندگاری:
ول این محص . در ظروف اصلی باز نشده ماندگاریرا در برابر دمای زیاد و بارندگی حفاظت کنیدداری و آنپالت نگهدور از تابش خورشید بر روی صول را بهمح

 ماه است. 11

 بسته بندی:

Arina-tight WPM 493 شود.کیلوگرمی دوجزیی عرضه می 19و  11 در بسته بندی 
 های ایمنی:رهنمود
ناک نیست، ولی در هنگام کار با مواد شیمیایی از وسایل ایمنی فردی مانند دستکش، عینک و لباس کار استفاده سمی و خطر Arina-tight WPM 493اگر چه 

 و به درمانگاه مراجعه کنید. موضع را با آب فراوان شستشو دهید کنید. در صورت تماس احتمالی با پوست، چشم و اعضای مخاطی بالفاصله

 

 

 
 

 


