
کفپوش رنگی بر پایه سیمان

مشخصات :

نسل جدید کف پوش هاي ساختمانی و صنعتی با پایه سیمان می باشدکه ضمن تأمین نیاز

 رنگی و زیبا سازي باعث محافظت و افزایش عمرسازه می شود.

موارد مصرف:

 کف پارکینگ و ساختمانهاي صنعتی

 سالن هاي انبار مونتاژ

 سالن هاي تعمیرگاه، کارگاه و سکوهاي بارگیري، صنایع غذایی 

و آشیانه هاي نگهداري و شستشوي هواپیما می باشد.

فواید :

 اجـراي آسـان 

 قابلیت اجرا در وضعیت ایستاده 

 قابلیت پذیرش مقادیر زیاد پرکننده 

 مقاومت باال در مقابل تماس زودتر از موعد با آب 

 اقتصادي تر و ارزان تر از رنگ هاي اپوکسی و پلی یورتان

 سهولت آماده سازي و مصرف، بدون نیاز به استفاده از حالل هاي آلی

 غیر آتش زا و قابل مصرف روي تمام مصالح ساختمانی 

Kariz FloorCemcolor

رنگ :
بیش از30 نوع رنگ متنوع

نوع :
پودري

زمان خشک شدن:

تجهیزات کاربرد :

وزن مخصوص ظاهري :

سطحی کمتراز 5 ساعت و کامل 48ساعت

کاردك

١/١±  ٠٢/٠ kg/lit 



تجهیزات کاربرد :

شرایط نگهداري :

بسته بندي :

مدت نگهداري :

کاردك

٣۵°C در محیط خشک و دماي حداکثر

سطل 

12 ماه پس از تولید به شرایط نگهداري 

در بسته بندي اولیه و باز نشده

کاربرد :

میزان پوشش : 

سطوح سیمانی وبتنی : gr/m² ١000-١٢٠٠، حداقل 1000 میکرون 

روش مصرف : 

آماده سازي سطح: سطح باید خشک، تمیز، و عاري از چربی و روغن باشد. ذرات ماسه 

سست را بوسیله جاروي دستی یا برقی از روي سطوحی که دانه دار شده اند جمع آوري 

کنید.

اختالط : 8/3-5/3 لیتر آب تمیز فاقد امالح به 10 کیلوگرم فلور سمکالر اضافه کرده و 

ترجیحا با مخلوط کن هاي دستی دور پایین ( 150 تا 200 دور در دقیقه) تا بدست آمدن

 یک مخلوط یکنواخت مخلوط نمائید. چنانچه مخلوط کمی سفت شد مجددا به هم بزنید

 تا روان گردد. این پپوشش رنگی توسط کاردك قابل اجرا است. فلور سمکالر باید حداقل

 به مدت 48 ساعت مرطوب نگه داشته شود.

روش اجراء: مواد مخلوط شده و آماده را به بوسیله کاردك بر روي سطح از قبل زنجاب 

شده اجراء نمایید تا الیه اي یکنواخت و ضخامت مورد نظر بدست آید. 

در هنگام مصـرف از وجود تهویه منـاسب اطمینـان حاصل نمایید.در محل سرپوشیده 

مصرف نشود.

پس از استفاده،کلیه وسایل و ابزار آالت را با تینر تمیز کنید. در هنگام استفاده از عینک

 و دستکش استفاده شود. 

نکات ایمنی : 

در صورت تماس با چشم یا مخاطهاي تنفسی با آب گرم بشوئید و بالفاصله به پزشک

 مراجعه کنید. 
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