
 

 شرح

FitCure A ®Fiteon گردد.دهد و مانع از تبخیر رطوبت بتن میبر پایه رزین که پس از اجرا در سطح بتن تشکیل غشا می است محصولی 

با عملیات پرداخت دیگری وری سطوحی که در مراحل بعدی آبرای عملدر نتیجه  ونماید این ماده فیلم بسیار قوی در سطح بتن ایجاد می

 شده توسط ماده عمل آوری، این فیلم از . باید توجه گردد که قبل از اجرای هرگونه الیه بتن روی فیلم تشکیلهمراه نیستند، مناسب است

 برداشته شود.  و شستشوآب فشار روی بتن با استفاده از 

 مشخصات

 مایع: حالت 

 سفید مات: رنگ 

 درصد 1/0از  کمتر: کلر یون میزان 

 مصرف نحوه

م تاخیر الزریزی و بعد از این که آب سطحی بتن از دست رفت، روی سطح بتن اجرا گردد و در صورت بایست بعد از بتناین محصول می

توان به روش اسپری کردن و یا اجرای دستی )با فرچه( است که ابتدا سطح بتن آب پاشی و اشباع گردد و سپس اجرا گردد. این ماده را می

باشد. تا خشک شدن کامل سطح از تردد روی آن باید روی سطح بتن اجرا کرد و پس از آن نیازی به استفاده گونی خیس و آب پاشی نمی

 باشد.لیتر در هر متر مربع میمیلی 000الی  150اری گردد. مقدار مصرف پیشنهادی بین خودد

 کاربرد

 های بتنیآوری انواع سازهعمل 

 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

  لیتری 00ظرف 

 احتیاط

در معرض هوای سرد  این محصول نباید .باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس ماه 6 محصول نگهداری زمان مدت

 درجه سانتیگراد( نگهداری شود و در صورت یخ زدگی از مصرف آن جدا پرهیز شود. 5)کمتر از 

 ایمنی

 .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت در شود و شسته آب با دهان یا چشم با تماس صورت در

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 001-06100160به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان این شرکت خواهشمند است با شماره  در صورت نیاز

 

 عمل آورنده بتن
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