
 

 شرح

 H1 surfFit ®Fiteon ولمحص این. باشدمی سایشی مقاومت افزایش منظور به تازه بتن سطح روی پاشیخشکه برای مصرف آماده پودر 

 برابر در ار آن پایداری ،سطح روی بر اجرا از پس و است شیمیایی هایافزودنی و پرتلند سیمان سخت، بسیار معدنی هایسنگدانه از متشکل
 ربراب در سطح پایداری باعث محصول این در معدنی سخت بسیار هایسنگدانه وجود .دهدمی افزایش مایعات نفوذ و فرسایش جوی، عوامل

 ار مخرب مایعات و روغن نفوذ و مکانیکی ضربات برابر در سطح مقاومت آن در موجود شیمیایی هایافزودنی که این ضمن شود،می سایش

 .دهدمی افزایش

 مشخصات

 پودر آماده: حالت 

 درصد 1/0کمتر از : کلر یون میزان 

 آبی، سبز، قرمز و زردخاکستری: رنگ ، 

  :کیلویی 20 کیسهبسته بندی 

 مصرف نحوه

 هنگامی Fitsurf H1 بهترین زمان خشکه پاشی .از صیقلی شدن زیاد پرهیز شودشده و توسط ماله تراز نهایی تازه پایه باید سطح بتن 
به طور معمول این  و بتن، دمای محیطبنا به . تا حدودی تبخیر شده و سطح کمی مرطوب است آب ناشی از آب انداختگی بتناست که 

 وم از پودردو سپاشی به ترتیبی صورت پذیرد که گردد خشکهتوصیه میشود. دقیقه پس از بتن ریزی پیشنهاد می 45تا  00 در حدود زمان

Fitsurf H1  تا پودر خشکه پاشی رطوبت سطح را جذب  داده شودفرصت پاشیده شود. سپس یکنواخت روی سطح بتن  به طورمورد نیاز

اطمینان  ایهپبه سطح بتن آپودر با شیر اختالطتا از  شودکشی سطح ماله دستی،با استفاده از ماله گردد. ای رویت کند و رنگ تیره یکپارچه

و بعد از آنکه  باشد( پاشیده شودکه میزان پوشش کافی نمی )خصوصا در جاییروی سطح  Fitsurf H1 باقیمانده پودرگردد. سپس حاصل 
که سطح  هنگامی. استفاده نموداز زیرپایی بلند توان گردد. برای خشکه پاشی میسطح ماله کشی  دستیمجدد با ماله  ،رنگ سطح تیره شد

ه کشی با استفاده از مالمالهبایست می، ی بماندباقرد پا اثر کمی از  و فقط  روی آن قدم گذاشتبتوان  گردید کهسخت  ایبتن به اندازه

آوری مرطوب الزامی است. مقدار پیشنهادی مصرف انجام گیرد. پس از اتمام عملیات اجرا، انجام عملیات عملای )یا ماله الکتریکی( پروانه

 باشد.کیلوگرم در متر مربع می 4تا  2بین 

 هاکاربرد

  ،پارکینگ ها و محیط های تجاریکف سازی کارخانه ها، کارگاه ها 

 آشیانه هواپیما 

 احتیاط

از اجرای خشکه پاشی در معرض تابش مستقیم خورشید یا وزش باد شدید پرهیز شود زیرا باعث خشک شدن سریع سطح بتن و پوسته 

 .باشد می خورشید نوررطوبت و  از دور و تولید از پس ماه 6 محصول نگهداری زمان مدت .شدن الیه خشکه پاشی می شود

 ایمنی

گردد. با این وجود در هنگام استفاده بهتر است که از دستکش و باشد و باعث عوارض پوستی نمیاین محصول ماده شیمیایی کم ضرری می

 .دشو مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت درعینک محافظتی استفاده گردد و 
 همچنین با توجه به ماهیت پودری محصول، استفاده از ماسک اجباری است.

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 021-26400100در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 

 نبت سخت کننده سطح
Fitsurf H1 


