
 

 شرح

COFitcoat  ®Fiteon و به عنوان پوشش نهایی  گرددمی تولید های پلیمرییک جزئی که بر پایه رزین است محصولی(Topcoat)  روی

این محصول با چسبندگی باالی خود به سطوح بتنی و با ایجاد یک الیه باشد. سطوح بتن، سنگ، فلز، چوب و دیگر مصالح قابل اجرا می

از این محصول های سطحی را مسدود نموده و افزایش دوام سازه بتنی را به همراه خواهد داشت. محافظ بر روی بتن، کلیه خلل و فرج و ترک

از خواص قابل توجه این . نموداستفاده  خورنده امالح با مرطوب هایمحیط در شرایط سخت جوی ومحافظت از سطوح بتنی برای توان می

باشد و در نتیجه این محصول به عنوان پوشش نهایی سطوح در معرض تابش نور خورشید می UVمحصول مقاومت خوب آن در برابر اشعه 

 گردد.های مختلف عرضه میدر رنگاین ماده همچنین باشد. قابل کاربرد می

 مشخصات

 مایع: حالت 

 بر اساس سفارشهای مختلف در رنگ: رنگ 

 چسبندگی به بتن: عالی 

 مقاومت شیمیایی: مقاومت عالی در برابر اسیدها و بازهای رقیق 

  مقاومت در برابر اشعهUV :عالی 

 50 جامد: مقدار% 

 مصرف نحوه

مواد اضافه چسبیده به سطح یا  هرگونهغبار و مواد چربی و نفتی بوده و  عاری از هرگونه گرد و سطح زیرکار بایستی کامال خشک، تمیز و

اعمال  بر روی سطوح، برس نقاشی، رولر و ایرلس له جاروی پالستیکی، تی الستیکیبوسیتوان این محصول را می .قطعات سست آن جدا شود

 توان این محصول را با آب رقیق نمود.نمود. در صورت نیاز به پوشش کمتر و یا اجرا در چندین الیه متوالی می

 کاربرد

 گردد:برای پوشش سطوح زیر استفاده می Fitcoat COاز 

 های صنعتی و ترافیکیکف 

 سازه های بتنی کنار دریا 

  در مجاورت خاکسازه های بتنی 

 مخازن و سیلوهای ذخیره بتنی 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

 لیتری 20 سطل 

 احتیاط

پیش از اجرا محتوی ظرف به خوبی  .باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس شش ماه محصول نگهداری زمان مدت

ه داشته که تا حد امکان درب ظرف بسته نگا شوددر هنگام استفاده توصیه میهم زده شود تا از همگنی محصول اطمینان حاصل گردد. 

 شود. 

 ایمنی

 صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت درر هنگام کار با این محصول از دستکش و عینک محافظ استفاده گردد و د

 .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 024-23100460در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 

 روکش محافظتی
Fitcoat CO 

 


