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ban 30Fit ®Fiteon افزایش تراکم سطحی بتن و با  ،های چندگانهبر پایه رزین که باشدمی سطحیبتن با اجرای پوشش  کنندهبندآب

ا پذیرد که ببا استفاده از مواد نفوذگر موجود در این محصول صورت میافزایش تراکم سطحی گردد. بندی میخاصیت آبگریزی موجب آب

های مویین و در باعث افزایش تراکم، کاهش حجم لوله مستحکمآهک آزاد موجود در الیه سطحی بتن واکنش داده و با تولید کریستالی 

ن . همچنین ایبه همراه داردنیز را ت سطحی بتن افزایش سختی و مقاوم همچنین گردد. این واکنشمی بتننتیجه کاهش نفوذپذیری در 

و در  داده واکنش موجود در بتندهد که با هیدروکسیدکلسیم میتشکیل در تماس با هوا رزین فعال سیلیکونی ، محصول در عملکردی دیگر

ب ، مانع ورود آایجاد خاصیت دافعهمویین و با های لولهدر غشایی  این رزین با ایجاد .نمایدبتن ایجاد میروی سطح نهایت رزینی آب گریز 

 .گردداز منبع خارجی میحداقلی های مویین لولهداخل به 

باشد که در معرض فشار آب هیدرواستاتیک بندی و حفاظت در برابر نم و رطوبت کلیه سطوح بتنی میای موثر برای آباین محصول، ماده

را  رود. همچنین اجازه تنفس به سطح بتندهد، بنابراین در اثر سایش از بین نمیتشکیل نمیاین محصول روی سطح بتن فیلم قرار ندارند. 

 کند.نیز فراهم می

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 20/2 ± 4/1  

 شفاف: رنگ 

 مصرف نحوه

مواد اضافه چسبیده به سطح یا  بوده و هرگونه روغنیغبار و مواد چرب و  عاری از هرگونه گرد و سطح زیرکار بایستی کامال خشک، تمیز و

توان این محصول را میپر شود.  Fitgrout PM ®Fiteonبهتر است که خلل و فرج عمیق با مالت ترمیمی  .قطعات سست آن جدا شود

ا دوام، الزم بند بالیه آبنمود. به منظور اطمینان از ایجاد روی سطوح اعمال اسپری ، برس نقاشی و له جاروی پالستیکی، تی الستیکیبوسی

تواند بیشتر از دو بار میبسته به روش اجرا و زبری سطح ها که حداقل در دو الیه این محصول روی سطح بتن اجرا گردد. تعداد الیهاست 

 . باشدمی بتن مربعمتر 12 تا 5 براییک لیتر  ،مصرف پیشنهادی مقدار .گردداعمال 

 کاربرد

 چال آسانسوربندی آب 

 بندی دیوارهای زیرزمین آب 

 بندی کلیه سطوح بتنی که در معرض فشار هیدرواستاتیک قرار ندارندآب 

 های بتنی در برابر ذوب و یخبندانبندی و حفاظت کفسازیآب 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

 لیتری 02 گالن 

 لیتری 02 سطل 

 احتیاط

 .باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس ماه 10 محصول زمان نگهداریمدت 

 ایمنی

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

  .شود مراجعه پزشک به پوستی التهاب صورت

 پشتیبانی فنی

 تماس حاصل فرمایید. 201-06422102نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره در صورت 
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