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KARIZ SEAL WR
مشخصات:

نحوه اجرا: 

ــه صــورت  ــا آب اســت. نحــوه اعمــال  ب ــل اختــالط ب ــه طــور کامــل قاب محصــول آب گریزکننــده ب
غوطــه وري، اســپري یــا قلمــو زدن مــى باشــد. الزم بــه ذکــر اســت ســطوح بایــد بــه آرامــى قبــل از 

استفاده مرطوب شود.

محصــول آب گریزکننــده نفــوذ خوبــى روي مــواد ســاختمانى بیرونــى بوســیله دي اکســید کربــن 
موجــود در هــوا مــى دهــد، ایــن محصــول فعالیــت و اثــر بخشــى خــود را بــه طــور پیوســته بــه 

مدت 24 ساعت تحت انواع شرایط آب و هوایى بارانى و مرطوب نگه مى دارد.
ــق شــود.  ــا آب رقی ــد ب ــتفاده شــود و بای ــد اس ــور مســتقیم نبای ــه ط ــده ب محصــول آب گریزکنن
ســختى آب بایــد کمتــر ازDH 20 باشــد، ترجیحــا بــا آب مقطــر رقیــق شــود. در غیــر 
ــه منظــور  ایــن صــورت مقــداري رســوب رخ مــى دهــد. بهتریــن روش، روش غــرق آبــى اســت ب
نفــوذ بهتــر مــواد تشــکیل دهنــده فعــال بــه ســطح مــواد مــورد نظــر اســت. عــالوه برایــن روش، 

پاشش یا سیستم هاي قلمو زدن هم قابل استفاده است.
ــر روي ســطح  محصــول آب گریزکننــده ممکــن اســت باعــث ظهــور برخــى لکــه هــاي ســفید ب
ــوط خــاك رس  ــى در مخل ــاي معدن ــل ناخالصــى ه ــه دلی ــه ب ــردن آن شــود ک ــه کار ب ــس از ب پ

است. اگر اجراى محصول تکرار شود، آن لکه ها مى توانند حذف شوند.

شرایط نگهداري: 

سطل هاى 5 و 10 کیلوگرمی

مدت نگهداري: 

بسته بندي: 

گریزکننــده   آب  محصــول 
مى تواند براي حداقل 12 ماه در 
ــه داري  ــته نگ ــروف در بس ظ
درب  بایــد  (حتمــا  شــود 

ظرف محکم بسته شود).

محصول باید بین دماي 5 تا 35 
درجــه ســانتى گــراد نگــه داري 
شــود. بیــش از ایــن درجــه 
حــرارت پایــداري امولســیون 
ممکــن اســت تحــت تاثیــر 

قرار بگیرد.

آب بندکننده ها و افزودنى هاى مالت آب گریزکننده 
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