
 

 
 شرح

ban 40Fit ®Fiteon ن چندیاز این محصول  .رودسطوح به کار میانواع بندکنندگی  برای محافظت سطحی در مقابل عوامل بیرونی و آب

 الیهک یبا ایجاد نفوذ کرده و ح عمق سط است. مقادیر جامدی از این محصول بهشده  تشکیلکوچک تا بزرگ  یبا سایز مولکولسیلیکون 

های شود. سایر مقادیر جامد نیز که مولکولکه مانع ورود آب می نمودهایجاد  ی )هیدروفوبیکی( در خلل و فرج سطحگریزآبخاصیت  ،پایدار

از  گردد.های آب میبه مولکول باعث ایجاد خاصیت دافعه نسبتبدون تشکیل فیلم، با ایجاد پیوند شیمیایی و روی سطح  ،تری دارنددرشت

دهد. این محصول روی انواع سطوح بتنی، دهد، اجازه تنفس به سطح داده میآنجا که این محصول روی سطح اعمالی فیلم تشکیل نمی

 ردد. گبندی سطوح نما و بیرونی محسوب میآل برای آبباشد و یک محصول ایدهآجری، چوبی و دیگر مصالح ساختمانی قابل اجرا می

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°02): 20/2 ± 0/1  

 شفاف: رنگ 

 مصرف نحوه

به کمک یک  این محصول. تمیز گردد آلودگی گونه هر و روغن وجود از و دنباش خشک بایستی ،شوند محافظت است الزم که سطوحی

ر د این محصول مطمئن شوید که تمام سطح پوشش داده شده و اشباع شوند. روی سطوح قابل اعمال است.کم فشار یا قلم مو  هپیستول

 مقدار .الیه پشت سر هم برای کسب نتیجه مطلوب الزم است 0سطوح عمودی بایستی تا حد جاری شدن پاشیده شود. اجرای حداقل 

 باشد.سطح و نحوه اعمال می مقدار مصرف تابعی از زبری. باشدمی بتن مربعمتر 12تا  5برای مصرف یک لیتر  پیشنهادی

 کاربرد

 بندی و محافظت از سطوح نماآب 

 های بتنی و دیگر سطوح بتنی که در معرض فرسایش و خوردگی قرار دارندها، کفسازیپل افزایش دوام پایه 

 قابل کاربرد برای سطوح آجری، سیمانی، بتنی، سنگی و چوبی 

 بندیبسته

 گردد:ارائه میهای زیر بندیاین 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. 201-06222102در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با شماره 

 

-و محافظت آب بندکننده

 بتن سطحی کننده
Fitban 40 

 


