
 

 
 شرح

Fitcrystal ®Fiteon نه باشد که با ایجاد ترکیبات کریستاله در حفرات مویییبات کریستال شونده میترکبر پایه  سطحی کنندهآب بند یک

گیرد، عوامل فعال آن شروع به نفوذ در منافذ این محصول زمانی که در تماس با سطح بتن قرار می .گرددبتن باعث آب بندی دائم بتن می

کنند تا وارد واکنش شوند. واکنش به نحوی است که محصول مویین بتن کرده و به سمت آب تا هر عمقی که موجود است مهاجرت می

دهد که نتیجه د با آب و محصول جانبی هیدراتاسیون سیمان واکنش میکریستال شونده به علت خاصیت آب دوستی)هیدروفیلیک( که دار

تشکیل این  کنند.ها و منفاذ داخلی بتن را مسدود میهای مویین، ترکها لولهاست. این کریستال ها کریستال نامحلولآن تشکیل میلیون

کند، به بتن اجازه تنفس های مویین را مسدود میکه لولهاین محصول علی رغم آن افتد.ساختار کریستالی تنها با حضور رطوبت اتفاق می

کند. همچنین به دلیل مقاومت باالی این محصول در برابر فشار هیدرواستاتیک مثبت و داده و عمل آوری و کسب مقاومت بتن کمک می

 باشد.ها و ..... میهای آسانسور، تونلالهها، چبندی برای محافظت مخازن آب، منهولمنفی، مطمئن ترین سیستم آب

 مشخصات

 مایع: حالت 

 ( دانسیتهC°20): 02/0 ± 25/1  

 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

در سطوح عمودی  این محصول مطمئن شوید که تمام سطح پوشش داده شده و اشباع شوند. است.روی سطوح قابل اعمال یا قلم مو  غلطک

 .کیلوگرم برای هر متر مربع می باشد 1.5 گرم الی 800حدود  این محصولبه طور متوسط میزان  بایستی تا حد جاری شدن پاشیده شود.

 شود.و برای کف یک کیلوگرم برای هرمتر مربع در یک الیه پیشنهاد می برای هر متر مربع در دو الیهکیلوگرم  1.5ها هبرای دیوار

 کاربرد

 آب بندی دیوارهای حائل، مخازن آب شرب، مخازن تصفیه خانه های فاضالب 

 هاسپتیک، چاله آسانسور 

 ها زیرزمین سقف  و دیوارها ، ها شالوده ها، شمع مانند زیرزمینی های سازه 

 زمینی زیر متروی و تونل 

 استخرهای شنا و مخازن آب آشامیدنی و تصفیه خانه های آب 

 بندیبسته

 گردد:های زیر ارائه میبندیاین محصول در بسته

 لیتری 20 گالن 

 احتیاط

  .باشد می خورشید نور از دور و بسته در ظرف در تولید از پس ماه 12 محصول زمان نگهداریمدت 

 ایمنی

 در شود و 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. 021-26400130شماره در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و ارتباط با کارشناسان فنی این شرکت خواهشمند است با 

 

 آب بندکریستال شونده 

 بتنکننده 
Fitcrystal 

 


