
 

 شرح

2H surfFit ®Fiteon   3وH شدید  کاهش باعثد و نگردمی استفاده که بر روی سطوح بتنی سخت شده هستندی مایع تمحصوال

 عمر افزایش د که در مجموعنگردمی بتن بندی آبهمچنین  وو تراکم السه سطحی  سطحی مقاومت افزایش بتنی، سطوح نفوذپذیری

این افزودنی از  .د داشتنرا در بر خواه بتن سطح جلوگیری از گَردشدکی و ایمن برداری بهره نگهداری، هایهزینه کاهش بتنی، سازیکف

و  شده آن شدنسخت نتیجه در و بتن سطح چگالی افزایش ذرات، بهتر چسبندگی طریق واکنش با محصوالت هیدراتاسیون سیمان باعث
در سطح بتن  محصول ایندر صورت استفاده از  .گرددمی آب و روغن برابر در را آن کاهش نفوذپذیری و بتن سایشی مقاومت افزایش باعث

 .گرددنمی بتنی سازیکف سطح شدنلغزنده باعث وجه هیچ به رو این از و کرده نفوذ بتن دربدون تشکیل فیلم  سخت شده، این افزودنی

توان به تنهایی و یا در توالی با یکدیگر بوده و این محصوالت را می Fitsurf H2دارای عمق نفوذ باالتری نسبت به  Fitsurf H3محصول 

 استفاده نمود.

 مشخصات

 مایع: حالت 

 شفاف: رنگ 

  :50/5 ± 50/5وزن مخصوص 

  :ساعت ۴الی  ۲زمان خشک شدن 

 درصد 5/5کمتر از : کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

 اسکرابر، ازتوان با استفاده می را محصولاین روغنی و گرد و غبار پاک باشد.  یهاسطح بتنی باید از آلودگیشده، برای سطوح بتنی سخت
که در این صورت  کردتوان این محصول را روی سطح اسپری همچنین می. نمود اعمال شدهسخت بتن روی برجاروب  یا و، قلمو، رولر تی

 نتایج بهترین کسب برای ،در صورت اعمال روی سطح بتن جدیدحداقل در دو الیه عملیات اسپری کردن انجام گیرد. گردد، پیشنهاد می

 توانمی هاآالینده دیگر و روغن برابر در سطح بیشتر حفاظت برایگذشته باشد.  روز 7 مدت به بتن تازه حداقل سطحاز عمر  بایستمی

 ،شده خشک اول الیه تا داد اجازه باید ابتدا ،باشدمی الیه دو اجرای به نیاز که متخلخل و زبر سطوح در .نمود دوم الیه جرایا به اقدام

 باشد.میمترمربع از سطح بتنی  0تا  ۴کیلوگرم برای هر  5مقدار پیشنهادی مصرف  .نمود دوم الیه اجرای به اقدام سپس

 کاربرد

 پرتلند سیمان انواع 

 آماده بتن 

 کفسازی بتن 

 بندیستهب

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

 لیتری ۲5 گالن 

 احتیاط

  .باشدمی خورشید نوررطوبت و  از دور و تولید از پس یک سال محصول نگهداری زمان مدت

 ایمنی

 دهان یا چشم با تماس صورت درگردد که از وسایل ایمنی همچون دستکش و عینک استفاده گردد. در استفاده از این محصول توصیه می

 .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با

 پشتیبانی فنی

تماس حاصل  5۲5-۲3۴55565شرکت خواهشمند است با شماره  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این

 فرمایید.

 

های سخت کننده

 بتن یسطح
Fitsurf H2-H3 


