
 

 یاصل یکاربردها
 گریزی سطحخاصیت آب 
    در منافلذ    نفوذپذیری کامل  هلع ق لا سلا

 های هسیار ریزترک
 اجرای سریع   آسان 
 هد ن هو   قوارض شی یایی 
  خز    هاکتری ضد جلبک 
  یست در آب   سا گار ها محیطمحلول  
  ا  ج للللع  مناسلللر هلللرای سلللطو   لیلللایی

 سطو  هتنی
 در هراهر شرایط جوی مختلف مقا م 

 مصرفو روش مقدار 

بتن  یآب بند کننده سطحبا دهی ششا  پو شیپ
، الزم است سطِح زیر کار کاماًل خشک و FLAT فلت

عاری از هر گونه چربی و گرد و غبار باشد. در صورت 
های کهنه، سطح را سمباده بکشید. وجود رنگ

 .شوددهی با پیستوله یا قلمو انجام میپوشش

آب بند کننده در گروه   جهت مصرف این محصول
برابر آب با سختی کمتر از  ۲۰، آن را با سطح

300ppm  یا آب مقطر مخلوط کنید و روی سطح
 اجرا نمایید.

هایی که دقت کنید به هیچ وجه از آب چاه یا آب
سختی باالیی دارند، استفاده نکنید. جهت دستیابی 
به نتیجه مطلوب، قلمو را آغشتتتته به مواد کنید و 

 انو مواد اشباع گردد. روی سطح اجرا نمایید تا از ن

بهتر استتت چهار بار به صتتورت خیی روی خیی 
اجرا شتتود. دقت کنید روی ستتطحی که پیش از آن 
نانو  یات اجرا شتتتده و خشتتتک گردیده،  این عمل

 پوشش را اجرا نکنید.

 

 

 
 

 

 آب هند کنند  سطح

  ... یآجر   یسنگ  یکردن سطو  هتن زیگر آب ژ ی 

 

 

 کننده قوی و نفوذیضد آب گریز،نانو پوشش آب 
 ،الیم استون های جاذب، به ویژهمانند: آجر، بتن و سنگ قابل استفاده در سطوح جذبی 
 متر مربع 150تا  100کیلوگرم برای  1 :مقدار مصرف 
 ،های بسیار ریزدر منافذ و ترک نفوذپذیری کامل به عمق سازه 
 برای محافظت مصالح ساختمانی باال گریز با نفوذنانوپوشش آب 
 پذیریبا حفظ قابلیت تنفس ضدآب کننده قوی نامرئی پایه آب 
 برابر آب 20سازی با رقیق 

محلول در آب   ها نفوذ   یاصال  شد   نانوتکنولوژ  لوکسانیس نالیس عیهر پا یرس یغ ی  محلولFLAT هتن فلت یهند کنند  سطح آب
 ۱ اکنش   نفوذ تا ق ا  جادیمحصللول ها ا نیدارد. ا یدر ت ام سللطو  سللاخت ان یاالعاد فوق یز یگر اسللت کع ا ر آب ادی   اریهسلل
 یغشا  یکرد    هاقث تشک جادیا یپوشش ضد آب  و ن ییها جذب پا   سطو  یآجر   یسنگ  ی انیمنافذ هتن  سطو  س متریسانت

 یمحصول هاقث محافظت سطو  در هراهر صدمات ساختار  نیاستفاد  ا  ا جع ی. در نتشودیم ینفوذ در هراهر نشت ر اه ی  غ کپارچعی
 .گرددیم…  ارچ   کپک   درش  ی دگخی  ی دگا  جذب رطوهت  مانند شور  یناش ی  ظاهر 

 ®فلت
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