
 

  

 : Hydrashild, Stد لهيدراشي

) كـه  B(جـزء   نومينرال) و پاكت پودر سبز رنگ ارگـا A( جزء التكس آكريليك  محصولي است دو جزئي شامل

مايع غليظ عسل مانند به رنگ سبز روشن حاصل مي گردد كه با قلم مـوي   ،زنپس از تركيب و هم زدن با هم

بل اعمال بروي سطوح است كه پس از خشك شدن، نـرم  س قالپاش يا ايركنيتكس  رنگ پالستيك و يا توسط

 مورد نظر را كامال آب بند و هوا بند مي نمايد. سطح ساعت 6الي  4بفاصلهدو دست كه با اعمال باقي مانده 

 

 :دلهيدراشي موارد استفاده

  قابل استفاده است: هيدراشيلد در سطوح مختلف هر جائيكه نياز به آب بندي و هوا بندي باشد

  استفاده هيدراشيلد: برخي از موارد

 كف و ديوارهاي سرويس هاي حمام خصوصاً ديوارهاي پشت كمد اتاق خواب تا ارتفاع زير سقف  �

 كف و ديوارهاي آشپزخانه و ساير فضاهاي مرطوب �

 آب بندي زير كاشي استخرهاي سر پوشيده و محوطه �

 ديوارهاي آجري زيرزمين جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت �

 هت عايق كاري و نصب سنگروي ديوارهاي برشي ج �

 عايق كاري روي پي ساختمان و راه پله هاي محوطه باز �

 متر مربع 50بالكن ها و تراس ها فضاي باز با سطح محدود حداكثر تا  �

 منبع هاي آب آشاميدني فلزي و بتوني (به دليل غير سمي بودن محصول) �

 و سوناي بخار و خشك جكوزي �

 فلزي هاي از ورقو آبروهاي ساخته شده  كانال هاي آب �

 و كلر co2ين هاي ميله گرد بتن  در اثر  براي كنترل خوردگيسازه هاي كنار دريا  �

 فاضالب هوازي غير هوازي سپتيك هايروي سقف و  يآب نماها و فالورباكس هاعايق كاري  �

 آب بندي كف مغازه ها �

 

  :دلهيدراشي مزاياي رقابتي

، سـطوح فلـزي، سـطوح    P.V.Cان و بتن، لوله هاي چسبندگي فوق العاده به مصالح بنائي، مالت سيم �

 گچ و خاك شده  و گچكاري شده 

  مقاومت فوق العاده در مقابل نفوذ آب �

 ) برخالف قير و گوني و همچنين عايق هاي پيش ساخته بر پايه قير( مصرف بصورت سرد  �

 قابل ترميم بودن محصول �



 

 سهولت اجرا و عدم نياز به كارگر ماهر �

 اعمال با قلم مو ابل، كنيتكس پاش و قairlessقابل پاشيدن با  �

 ميلي متر 2تا ضخامت  غير سازه اي پوشش دادن ترك هاي �

 مقاومت فوق العاده در مقابل اشعه ماورا بنفش نور خورشيد  �

 باالمقاومت سايشي بسيار  �

 چسبندگي باال به ورق گالوانيزه �

COدر مقابل ين كلر و نفوذ  باالمقاومت بسيار  �
 در سازه هاي بتني در مناطق دريايي 2

 در طوالني مدت ضد جلبك و مقاوم در مقابل فساد �

  انبارداري جهت باال عمر طول �

  

 :دلهيدراشي مقدار مصرف

 1بسـتگي دارد. مصـرف هـر كيلـوگرم هيدراشـيلد معـادل       مقدار مصرف هيدراشيلد به شرايط سـطح زيركـار   

در دو  براي حصول نتيجه مناسب پيشنهاد ميشـود هيدراشـيلد را  ميليمتر ضخامت پس از كيورينگ مي باشد. 

1kg/mدست، مقدار دست اول حدود 
0.7Kg/m حداقلو دست دوم  2

استفاده نماييد.  در صـورت اعمـال    2

در روي سطوحي كه جذب آب دارند مانند سطوح سيمان كاري شده، آجر و بـتن، الزم اسـت  قبـل از اعمـال     

  نگردد. دست اول زيركار را مرطوب نمائيد تا ميزان آب ناچيز در هيدراشيد جذب سطح كار

  

 :مي نيمم ضخامت پوشش براي فضاهاي مختلف

  2mmاستخر، جكوزي، سونا، سرويس حمام و توالت   - 1

 2mmفضاهاي داخلي نظيرآشپزخانه،  تراس و فالورباكس  -2

 2mmمنابع آب  -3

 1mmو بر روي سطوح فرعي  و شمال ساختمان نماهاي غرب - 4

  

  طريقه تركيب و استفاده هيدراشيلد:

داخل يك سطل تميز بريزيد و سپس پودر داخل پاكت پالستيكي بـا تـن   مايع داخل بطري با تن رنگ سبز را 

دقيقـه   5رنگ سبز را آرام به مايع داخل سطل اضافه كنيد و با يك همزن كه به سر دريل بسته شده به مـدت  

بهم بزنيد تا محلولي غليظ با رنگ سبز روشن حاصل شود كه در هواي معتدل تا يك سـاعت و در هـواي گـرم    

 تا نيم ساعت قابل مصرف است. Cرجه د 35حدود 

عاري از ترك، سوراخ، چربي و نقاط پوك كه در اثر سـوختن مـالت سـيمان    بوده و بايستي تميز  سطح زير كار

  باشد. مي شودايجاد 



 

درجه و در مقابل آفتاب مستقيم مصرف گـردد. در فصـول    35در درجه حرارت باالتر از  هيدراشيلد را نبايستي

تيكه امكان يخ زدن وجود داشته باشد چون حالل هيدرا شيلد آب است بهتـر اسـت در درجـه    سرد نيز در صور

درجـه، امكـان    5در زمان استفاده از اين محصول در دماي پايينتر از . درجه  مصرف نشود 10حرارت كمتر از  

  وجود دارد.(Blistering) درجه امكان تاول زدن  35يخ زدگي و در دماي باالي 

جلـوگيري   را مخصوصا اگر سيمان يا بتن باشد حتما خيس نمائيد تا از جذب آب محصولطح كار الزم است س

  گرديده و عمل پوشش آسانتر انجام پذيرد.

پـس از   .حداقل سه روز فرصت خشك شدن و كيورينگ كامل الزم اسـت  اجرا هيدراشيلد در دو دست،پس از 

 خواهد بود.ان پذير قبل از كاشي كاري و سراميك كف امك بندي تست آب آن

  

  :دلهيدراشي بسته بندي

 

 

 

 

 

 

  

  :دلهيدراشي كيورينگ و تست آب بندي

 سـاعت  6تـا   4 بفاصـله هيدراشـيلد  دو دست با ظر را الزم است كه فضاهاي مورد ن ،براي اطمينان از آب بندي

  آب بندي انجام پذيرد. تست ،زسه رو گذشت زمانپس از و  اجرا نموده

  

 :دلهيدراشي ايمني مصرف

به همين جهت در هنگام مصرف بايستي دقت نمائيد  ،است باال قليائي PHداراي  وليد سمي نيست لهيدراشي

بار و بـوي  در هنگام مخلوط كردن در فضاي بسته ازاستنشاغ غ .كه با چشم و پوست بدن شما در تماس نباشد

در صورت نياز به پزشـك  و هيدراشيد دوري نمايد. در صورت پاشيده شدن به چشم فوراً با آب فراوان شستشو 

د را بـا آب  لمراجعه فرمائيد. در صورت پاشيدن به لباس قبل از خشك شدن محل آغشـته شـده بـه هيدراشـي    

  .نمي باشدبشوئيد در غير اينصورت پس ازخشك شدن قابل پاك شدن 

  

  

  

 رديف  توضيحات وزن

8 kg 1 سطل كوچك شامل دو واحد  

17 kg  2 واحد 4سطل بزرگ شامل  

25 kg  3 واحد 6كارتن شامل  



 

 هيدراشيلد:خصات فني مش

  رنگ : سبز روشن

  سميت : غير سمي

  پس از خشك شدن 1.9kg/Litوزن مخصوص: 

  0.09Cm/Kmمقاومت سايشي : 

  84مقدار جامد وزني در محلول : % 

  1%كلر: كمتر از  ين در صد

 0:  بار 7تراوش آب در 

  بار 7 :1048دين آلمان استاندارد مقاومت در مقابل فشار مثبت بر اساس 

  بار 3بي اس انگليس: استاندارد مقاومت در مقابل فشار منفي بر اساس 

  0روز :  90ين كلر در   نفوذ

 سانتيگراد + درجه180تا  سانتيگراد درجه20- :  محدوده مقاومت حرارتي

   13%حداكثر  :روزه 7جذب آب 

PH 8,5~9 : بخش مايع  

PH قليايي : بخش پودر  

V.O.C 0.2%حداكثر  :ي آروماتيك)(مقدار حالل ها 

  درجه سانتيگراد 35+تا  10+محدوده درجه حرارت مصرف در زمان اجرا: 

  

  :استاندارد

 مي گردد:اين محصول بر اساس آيين نامه هاي زير فرموله و توليد 
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  مسلح كردن با توري :

ن امكـان پـذير اسـت، بعـد از     لبا توري هاي ريز پلي پروپي دار امكان مسلح كردن عايق براي پوشش هاي ترك

  را در كل سطح اجرا نمائيد.و دست دوم  ست اول توري را در محل ترك بخوابانيدد ياجرا

  N.Vبايســتي پــس از دســت اول از فــايبر  ،ســرويس هــا و خــروج و ورود لولــه فاضــالب محــل كفشــور در

(NON.VOWEN) جهت آب بندي دور لوله استفاده نمائيد. 40*40ن  به ابعاد ليا توري پلي پروپي  

  .نمودح لمسمي توان ن لبا مش پلي پروپينيز محل اتصال ديوار به كف را  ،در جهت اطمينان

 ضروري اسـت، توجـه نمائيـد كـه دسـت دوم بايسـتي      هيدراشيلد دو دست  اجراي ،براي اطمينان از آب بندي

   )ساعت 6تا  4ي هوا ابسته به گرم( .زماني اجرا گردد كه دست اول كامال خشك شده باشد



 

مـي  مدت سه روز قابل انجـام  حداقل به زمان كيورينگ يعني تكميل  توجه نمائيد تست آب بندي حتما بعد از

  .باشد

زيـرزمين هـايي بـا     رها و يـا بطور مثال در چاله آسانسـو  آننشت و سطحي  هاي آبسطح باال بودن در صورت 

سـطوح،  و پـس از خشـك شـدن     شـده توجه نمائيد كه اول آبهاي سطحي درون فضاي كار تخليـه   ،عمق زياد

   .هيدراشيلد را اجرا نمائيد

 

 : دلهيدراشي انبار دارينحوه 

+ الـي  5د را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سـرما و گرمـا در محـدوده    لهيدراشي

 .كنيد يكسال نگهداريحداقل جه سانتيگراد ميتوانيد به مدت + در35

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  Hydra poolهيدراپول :  

ارگـانومينرال         ) و پاكـت پـودر آبـي رنـگ      Aمحصولي است دو جزئي شامل التكس آكريليك با تن آبـي ( جـز   

ند به رنگ آبي استخري حاصـل ميگـردد   كه پس از تركيب و هم زدن با هم زن، مايع غليظ عسل مان ) Bجز  (

س قابل پاشـيدن بـر روي سـطوح و كـف اسـتخر      لكس پاش يا ايريتكه با قلم مو رنگ پالستيك و يا توسط كن

جهـت پوشـش خلـل و فـرج و      مو با قلم ، دست اولدو دستاست كه پس از خشك شدن نرم باقي مانده و در 

مي گردد تا سطحي يكدست، زيبا با رنگ آبي اسـتخري  كس پاش اجرا نيتترك هاي احتمالي و دست دوم با ك

 كار يعني عايقكاري و رنگ استخري همزمان انجام مي پذيرد. ودحاصل آيد با اين محصول عمال 

  :هيدراپول رد مصرفامو

  جهت عايق بندي و رنگ همزمان استخر هاي سرپوشيده و محوطه

  :هيدراپولمزاياي رقابتي 

و رابيس بندي و سـيمان  عايق هاي قيري استفاده از با كاهش چشمگير زمان و هزينه اجرا در مقايسه  �

 كاري و رنگ استخري

  مقاومت فوق العاده در مقابل نفوذ آب �

 نور خورشيد اشعه ماورا بنفش مقاومت فوق العاده در مقابل  �

 باالمقاومت سايشي بسيار  �

  و لوله هاي فلزي  P.V.Cچسبندگي فوق العاده به مصالح بنائي، بتن، لوله هاي  �

  co2در مقابل ين كلر و  باالومت بسيار مقا �

 قابل ترميم بودن محصول �

  سهولت اجراء �

  با قلم مو اجرا، كنيتكس پاش و قابل   Airlessقابل پاشيدن با �

  ميليمتر 2پوشش دادن ترك هاي تا ضخامت  �

  ضد جلبك و مقاوم در مقابل فساد �

 انبارداري جهت باال عمر طول �

  

  :هيدراپول مقدار مصرف

براي حصول نتيجه مناسب پيشنهاد مي شود كه  .بستگي دارد سطح زير كارمقدار مصرف هيدرا پول به شرايط 

باضـافه يـك پاكـت     B.P.300به همراه يك بطري پرايمـر   1نتميك پاكت هيدرامالتي از با را  سطح زير كار

و پـس از خشـك شـدن سـيمانكاري،     كـرده  يسـه اي  ل مقدار كـافي آب همراه با  پودر سنگ Kg250سيمان و 

حصـول  ئيد. ميزان مصرف در دو دست بـراي  هترين و زيباترين وجه ممكن اجرا نماهيدراپول را مي توانيد به ب

2kg/m ،ميليمتر 2ضخامت حداقل 
 .است 2



 

  

 :هيدراپول طريقه تركيب و مصرف

مايع داخل بطري با تن رنگ آبي را داخل يك سطل تميز بريزيد، پودر داخل پاكت پالستيكي با تن رنگ آبـي  

دقيقه بهم  5زمان با يك همزن كه به سر دريل بسته شده آرام به مدت را آرام به مايع داخل سطل اضافه و هم

درجـه   35با رنگ آبي حاصل گردد. در هواي معتدل تا يـك سـاعت و در هـواي حـدود      غليظبزنيد تا محلولي 

  ساعت قابل مصرف خواهد بود نيمسانتيگراد تا 

در فصـول   .گـردد مصرف نبايستي  تابآف مستقيم نور درجه و در مقابل 35درجه حرارت باالتر از  درهيدراپول 

آب اسـت بهتـر اسـت در درجـه      د داشته باشد چون حالل هيـدراپول سرد نيز در صورتيكه امكان يخ زدن وجو

  درجه  مصرف نشود. 10حرارت كمتر از  

 را مخصوصا اگر سيمان يا بتن باشد حتما خيس نمائيد تا از جذب آب محصول جلوگيري گـردد.  سطح زير كار

امكان پـذير  بندي  پس تست آبسالزم است،  اوليهخشك شدن و كيورينگ  جهتقل سه روز حدا اجراپس از 

 است .

  :هيدراپول بسته بندي

  

  

  

  

  

  : هيدراپول تست آب بنديكيورينگ و 

 )ساعت 72روز ( 3حداقل به مدت  ،اجراي دو دست هيدراپولاز براي اطمينان از آب بندي الزم است كه پس 

ده اسـت كـه   نـدي را تسـت نمائيـد. تجربـه نشـان دا     تا كيورينگ كامل انجام پذيرد و سپس آب ب اجازه دهيد

  هيدراپول در هواي سرد مدت زمان طوالني تري جهت كيورينگ نياز دارد.

به يادآوري است كه توجه خاص براي آب بندي چراغ هاي نصب شده در استخر الزم است، اطـراف كابـل   الزم 

خر را تسـت  تساليكان مناسب آب بندي و سپس يرينگ چراغهاي استخر را با دقت با چسب سدور  هاي برق و

  نمائيد.

ور لوله هاي تصـفيه اسـتخر   محل اتصال ديوار به كف و محل عب به اجراي هيدراپول در يتوجه خاصالزم است 

 ن در اينگونه موارد ضروري است.لدر كف صورت پذيرد، استفاده از توري پلي پروپي

  

 رديف  توضيحات وزن

8 kg 1 سطل كوچك شامل دو واحد  

17 kg  2 واحد 4سطل بزرگ شامل  

25 kg  3 واحد 6كارتن شامل  



 

  

  استانداردها:

 مي گردد:اين محصول بر اساس آيين نامه هاي زير فرموله و توليد  
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  هيدراپول: نيمشخصات ف

  آبي استخريرنگ :  

  سميت : غير سمي

  پس از خشك شدن 1.9kg/Litوزن مخصوص: 

  0.09Cm/Kmمقاومت سايشي : 

  84مقدار جامد وزني در محلول : % 

  1%كلر: كمتر از  ين در صد

 0:  بار 7تراوش آب در 

  بار 7 :1048دين آلمان استاندارد مقاومت در مقابل فشار مثبت بر اساس 

  بار 3بي اس انگليس: استاندارد مقاومت در مقابل فشار منفي بر اساس 

  0روز :  90ين كلر در   نفوذ

 سانتيگراد + درجه180تا  سانتيگراد درجه20- :  محدوده مقاومت حرارتي

   13%حداكثر  :روزه 7جذب آب 

PH 8,5~9 : بخش مايع  

PH قليايي : بخش پودر  

V.O.C 0.2%وماتيك): حداكثر (مقدار حالل هاي آر 

  درجه سانتيگراد 35+تا  10+محدوده درجه حرارت مصرف در زمان اجرا: 

  

 :هيدراپول ايمني مصرف

به همين جهت در هنگام مصرف بايستي دقـت نمائيـد    ،است باال قليائي PHداراي  وليسمي نيست  هيدراپول

بسته ازاستنشاغ غبار و بـوي   در هنگام مخلوط كردن در فضاي .كه با چشم و پوست بدن شما در تماس نباشد

در صورت نياز بـه پزشـك   و دوري نمايد. در صورت پاشيده شدن به چشم فوراً با آب فراوان شستشو  هيدراپول

را بـا آب   هيـدراپول مراجعه فرمائيد. در صورت پاشيدن به لباس قبل از خشك شـدن محـل آغشـته شـده بـه      

  .نمي باشددن بشوئيد در غير اينصورت پس ازخشك شدن قابل پاك ش

  

  



 

  

  مسلح كردن با توري :

با توري هاي ريز پلي پروپيلن امكـان پـذير اسـت، بعـد از      دار امكان مسلح كردن عايق براي پوشش هاي ترك

  اجراي دست اول توري را در محل ترك بخوابانيد و دست دوم را در كل سطح اجرا نمائيد.

ــل كفشــور  در ــس از دســت اول از فــايبر   بايســت ،لولــه هــاي اســتخري  و خــروج و ورود  مح   N.Vي پ

(NON.VOWEN)  جهت آب بندي دور لوله استفاده نمائيد. 40*40يا توري پلي پروپيلن  به ابعاد  

  .نمودح لمسمي توان با مش پلي پروپيلن نيز محل اتصال ديوار به كف را  ،در جهت اطمينان

وجه نمائيد كه دست دوم بايستي زمـاني  ضروري است، ت هيدراپولدو دست  اجراي ،براي اطمينان از آب بندي

   )ساعت 6تا  4ي هوا ابسته به گرم( .اجرا گردد كه دست اول كامال خشك شده باشد

مـي  مدت سه روز قابل انجـام  حداقل به توجه نمائيد تست آب بندي حتما بعد از تكميل زمان كيورينگ يعني 

  .باشد

توجـه نمائيـد كـه اول آبهـاي سـطحي درون       ستخرادر  آننشت و سطحي  هاي آبسطح در صورت باال بودن 

   .را اجرا نمائيد يدراپولهشده و پس از خشك شدن سطوح، فضاي كار تخليه 

 

 :هيدراپول انبار دارينحوه 

+ 35+ الـي  5را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سرما و گرما در محدوده  دراپولهي

 .كنيد يكسال نگهداريحداقل مدت  درجه سانتيگراد ميتوانيد به

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 Ardo color آردو كالر:

رنگ زيبا، سبز، آبـي   6) و پاكت پودر در  Aبا تن سبز ( جزء  التكس آكريليك  محصولي است دو جزئي شامل

عسـل   مـايع غليظـي   بـا همـزن   نفتي، سفالي، نارنجي، اخرائي و قهوه اي شكالتي كه پس از تركيب و هم زدن

  كس پاش قابل پاشيدن است.س يا كنيتلكه با سيستم ايرمي گردد ل نظر حاصمانند به رنگ مورد 

  

  :آردو كالر موارد مصرف

انـواع سـقف هـاي شـيب دار      آب بندي، تعميـر و تـرميم   عايق رنگ آردوكالر با چسيندگي فوق العاده باال براي

  شامل:

 آردواز �

 ايرانيت �

 ورق هاي فلزي موج دار �

 P.V.Cورق هاي  �

 ايزوگام �

 ورق هاي گالوانيزه �

 (construction joint)پر كردن درزهاي افقي ساختمان  �

  

  : آردو كالررقابتي  مزاياي

و همچنـين رنـگ هـاي     قهـوه اي شـكالتي   ،سبز، آبي نفتي، سفالي، نارنجي، اخرائيداراي تنوع رنگي  �

 سفارشي

  مقاومت فوق العاده در مقابل نفوذ آب �

    نور خورشيداشعه ماورابنفش مقاومت فوق العاده در مقابل  �

  باالمقاومت سايشي بسيار  �

  آردواز، ايزوگام و حتي ورق گالوانيزهP.V.C اي فلزي ورق هانواع چسبندگي فوق العاده به انعطاف و  �

  ولت اجرا و قابل پاشيدن با كنيتكس پاشهس �

 ضد جلبك و مقاوم در مقابل فساد �

 co2در مقابل ين كلر و  باالمقاومت بسيار  �

  بر روي سقف هاي فلزيصداي ريزش تند باران  كاهش �

 انبارداري جهت باال عمر طول �

  

  



 

  

  :آردو كالر مقدار مصرف

 مصـرف كيلوگرم بر مترمربع در دو دست  2سقف هاي شيبدار در حدود  رويبطور معمول بر لر محصول آردوكا

  بدست آيد. مورد نظرمي گردد تا رنگ 

  

  :آردوكالر طريقه تركيب و مصرف

مورد نظـر را آرام   رنگپودر داخل پاكت با  ،به درون يك سطل تميز بريزيد آبيمايع داخل بطري را با تن رنگ 

دقيقـه بهـم بزنيـد تـا محلـول       5مـدت  ه يك همزن كه بر سر دريل بسته شده آرام ب به سطل اضافه كنيد و با

محلول به دست آمده را با كنيتكس پاش با فاصله مناسب بـر روي سـقف    .با رنگ مورد نظر حاصل گردد غليظ

 .در هواي معتدل تا يك ساعت و در هواي گرم تا نيم ساعت قابل مصرف استآردوكالر  تركيبي محلول .بپاشيد

. اسـتفاده نماييـد   واحـد گرم براي هر  200در حد  B.P.300ميتوانيد از پرايمر  اين محصول ي رقيق كردنبرا

  سطح پوشش را كامال تميز نماييد و سپس محصول را بپاشيد. ، محصول قبل از پاشيدن الزم است

  .و وزش باد اجرا گردددر هنگام بارندگي  نبايستيتوجه فرماييد آردو كالر 

  

  :آردوكالر بسته بندي

  

  

 

 

 

 

  :آردوكالر مشخصات فني

  رنگ متنوع 6رنگ : در 

  سميت: غير سمي

 پس از خشك شدن2kg/Lit وزن مخصوص : 

 سانتيگراد + درجه180تا  سانتيگراد درجه20- :  محدوده مقاومت حرارتي

  %87 :مقدار جامد وزني

 رديف  ضيحاتتو وزن

9 kg 1 سطل كوچك شامل دو واحد  

18 kg  2 واحد 4سطل بزرگ شامل  

27 kg  3 واحد 6كارتن شامل  



 

   13% حداكثر  :روزه 7جذب آب 

  %1درصدين كلر: كمتر از 

PH 8,5~9 : بخش مايع  

PH قليايي : بخش پودر  

V.O.C  0.2%(مقدار حالل هاي آروماتيك): حداكثر  

 درجه سانتيگراد 35+تا  10+محدوده درجه حرارت مصرف در زمان اجرا: 

  

 :آردوكالر ايمني مصرف

به همين جهت در هنگام مصرف بايسـتي دقـت نمائيـد     ،است باال قليائي PHداراي  ولينيست سمي  آردوكالر

در هنگام مخلوط كردن در فضاي بسته ازاستنشاغ غبار و بـوي   .كه با چشم و پوست بدن شما در تماس نباشد

يـاز بـه پزشـك    در صورت نو دوري نمايد. در صورت پاشيده شدن به چشم فوراً با آب فراوان شستشو  آردوكالر

را با آب بشوئيد  آردوكالرمراجعه فرمائيد. در صورت پاشيدن به لباس قبل از خشك شدن محل آغشته شده به 

  .نمي باشددر غير اينصورت پس ازخشك شدن قابل پاك شدن 

  

 :آردوكالر انبار دارينحوه 

+ 35+ الـي  5رمـا در محـدوده   آردوكالر را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سرما، گ

 .ي كنيددرجه سانتيگراد ميتوانيد بمدت يكسال حداقل نگهدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 Hydra color هيدراكالر:

هاي متنـوع  در رنگ )B جزء( با تن سفيد و پاكت پودر )A جزء( التكسمحصولي است دوجزئي شامل هيدراكالر 

  سفارش قابل توليد است. سبر اساسفيد شيري، كرم، سبز روشن، كرم قهوه اي و رنگهاي مورد نظر شما كه 

  هيدراكالر: مورد استفاده

به خصوص در نماهاي غـرب و  مي باشد كه  عايق رنگ نماهاي ساختماني سيماني با قابليت شستشوهيدراكالر 

  ب كه در معرض بارش باران مي باشد مورد استفاده است.شمال غر

  :هيدراكالرمزاياي رقابتي 

 د و كوتاه كردن زمان اجراعايق كاري و رنگ آميزي نما طي يك فرآين �

 غير قابل اشتعال بر خالف عايق هاي با پايه قير �

  مقاومت فوق العاده در مقابل نفوذ آب �

  نور خورشيد اشعه ماورابنفش مقاومت فوق العاده در مقابل  �

  چسبندگي فوق العاده به مصالح بنائي و سيمانكاري و بتن �

Coدر مقابل ين كلر و نفوذ  باالمقاومت بسيار  �
2

 

  سهولت اجرا �

  ضد جلبك و خزه در مناطق مرطوب �

 كاهش هزينه و زمان اجرا به دليل انجام همزمان دو كار عايق كاري و رنگ آميزي نهائئ نما  �

 انعطاف پذيري محصول عدم ايجاد ترك در نما با حركات احتمالي ساختمان به دليل  �

  انبارداري جهت باال عمر طول �

  

  :هيدراكالر مقدار مصرف

معموال براي حصول نتيجه مناسب مقدار مصـرف   ،بستگي دارد سطح زير كاربه شرايط ر هيدراكالمقدار مصرف 

 در متر مربع پيشنهاد ميگردد. 1kgحداقل 

  

  :هيدراكالر طريقه تركيب و مصرف

بطري محتوي مايع با تن رنگ سفيد را بداخل يك سطل تميز بريزيد پودر داخل پاكت را با رنگ مورد نظـر را  

دقيقه آرام بهم بزنيد تا مايع و پودر كـامال   5ن كه بر سر دريل بسته شده به مدت آرام به سطل اضافه و با همز

مـايع را بـا كنيـتكس پـاش بـر روي ديـوار        و حاصـل گـردد  غلـيظ يـك دسـتي    با يكديگر تركيب شده و مايع 

گـرم  در هواي  و الزم است كه تميز نمائيد كامال سطح مورد پاشش را قبل از پاشيدن. سيمانكاري شده بپاشيد

هر بسته )  يليوان در ازا 1گرم ( در حدود  200براي رقيق تر كردن ميتوانيد از  نماييد.را نمدار  سطح زير كار

  استفاده نمائيد.  B.P.300پرايمر از 



 

  بسته بندي:

  

  

  

  

  

  :هيدراكالر مشخصات فني

  بر اساس سفارش متنوع رنگ هايرنگ : در 

  سميت: غير سمي

 پس از خشك شدن2kg/Lit وزن مخصوص : 

 سانتيگراد + درجه180تا  سانتيگراد درجه20- :  محدوده مقاومت حرارتي

   8% حداكثر  :روزه 7جذب آب 

  %2 حداكثردرصدين كلر: 

PH  8,5~9 : بخش مايع  

PH  قليايي : بخش پودر  

V.O.C  0.2%(مقدار حالل هاي آروماتيك): حداكثر  

 درجه سانتيگراد 35+تا  10+محدوده درجه حرارت مصرف در زمان اجرا: 

  

 :هيدراكالر انبار دارينحوه 

+ 35+ الـي  5هيدراكالر را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سرما و گرما در محدوده 

 نگهداري كنيد.يكسال ميتوانيد بمدت حداقل  Cه درج

  

 

 

 

 رديف  توضيحات وزن

8 kg 1 سطل كوچك شامل دو واحد  

17 kg  2 واحد 4سطل بزرگ شامل  

25 kg  3 واحد 6كارتن شامل  



 

  Hydra Bamيدرابام: ه

 Roofايزوالسيون بام (  براي دو جزئي محصولي است  cool roof)كنترل كننده دماي بام (و عايق رطوبتي 

coating با تن آبي (جزء آكريليك ) شامل التكسA جـزء   رنگ سفيد (ه رال بين) و يك پاكت پودر ارگانومB 

مايع غليظ به رنگ سفيد حاصل ميگردد كه با قلم مو رنـگ پالسـتيك    ،) كه پس از تركيب و هم زدن با همزن

پس از خشك شـدن بسـيار    . هيدرابام س و كنيتكس پاش قابل پاشيدن بر روي سطح بام استلو يا توسط اير

و  سـطح زيـر كـار   و فـرج سـيمان   و در دو دست، دست اول براي پر كردن خلـل   مي ماند باقي و كشسان  نرم

  دست دوم به همراه توري پلي پروپيلن بر روي بام جهت آب بندي اعمال ميگردد. 

  :هيدراباممورد استفاده 

با قابليت كاهش چشمگير انرژي حاصـل از اشـعه     cool roof)بام ( پشت عايق رطوبتي و كنترل كننده دماي

  بنفش نور خورشيد ءمادون قرمز و ماورا

  

  :هيدرابامي رقابتي مزايا

  در مقابل نفوذ آب مقاومت باال .1

  U.Vدر مقابل  باال در برابر اشعه مادون قرمز و اشعه ماوراء بنفش خورشيدمقاومت  .2

و مـالت ماسـه و    سطوح فلزي، ايزوگام، قير و گوني، بتنساختماني  (چسبندگي فوق العاده به مصالح  .3

  سيمان )

 بودن محصولغير سمي  .4

  رف بصورت سرداجراء و مص سهولت .5

  س يا كنيتكس پاش و قابل اعمال با قلم مولقابل پاشيدن با اير .6

  ضد جلبك و مقاوم در مقابل فساد .7

  انبارداري جهت باال عمر طول .8

  قابليت كشساني و انعطاف پذيري باال پس از كيورينگ .9

  درجه حرارت اتتغيير ناشي ازمقاوم در مقابل تغيير ابعاد سقف  .10

  (سيمان، آهك، بتن و ....) برخالف پوشش هاي بر پايه قير اييبا محيط هاي قلي سازگار .11

  به دليل نفوذ در مالت ماسه سيمان و بتن مقاومت عالي در مقابل ورقه شدن  .12

  

  : هيدرابام مقدار مصرف

دو اجـراي  در  مصـرف بـراي   مقـدار  حـداقل   .بستگي دارد شرايط اقليمي محل پروژهمقدار مصرف هيدرابام به 

بديهي  .كيلوگرم بر متر مربع است 2تا  1,5 استاندارد،به همراه توري پلي پروپيلن  ميليمتر 1دست با ضخامت 

ابـد، پيشـنهاد ميگـردد    ي مقدار مصرف افـزايش مـي   روي سطح مورد نظر است در صورت پاشيدن اين محصول

براي حصول نتيجه بهتر، دست اول با قلم مو و سـپس دسـت دوم بـه همـراه تـوري پلـي پـروپيلن بـا اورلـپ          

 سانتيمتر نيز با قلم مو اجراء گرديده و سپس دست سوم با ايرس يا كنيتكس پاش پاشيده شود. 10داقلح



 

  

  :هيدرابام طريقه تركيب و مصرف

 پودر داخل پاكت پالستيكي بـا تـن سـفيد   و داخل يك سطل تميز بريزيد  را آبيرنگ مايع داخل بطري با تن 

را آرام به مايع داخل سطل اضافه كنيد و با يك همزن مناسب كه به سر دريل بسته شده آرام حداقل بـه   رنگ

مايعي سـفيد رنـگ بـا    تا يد كه پودر در مايع كامال باز و حل شده ن شودقيقه بهم بزنيد مطمئ 10الي  5مدت 

يـا   و سلايـر ، سـتيك بـزرگ رنـگ پال   يبا قلـم مـو   به گونه اي كه خواهيد داشترنگ روغني  بيشتر ازغلظتي 

  .قابل اجرا خواهد بودكنيتكس پاش 

در فصول سرد و همچنين آفتاب تابستان تابش مستقيم نور درجه و در مقابل  35از  باالتر در دماي هيدرابام را

 تركيببهتر است محصول هيدرا بام را به ميزان مورد نياز  .كردوجود دارد نبايستي مصرف  كه امكان يخ زدگي

كرده و در روز بعد مصـرف  در ظرف سر بسته نگهداري را مي توانيد مخلوط نده باقيما ، در غير اينصورتنماييد

گرم ( نصـف ليـوان )    100در حد  B.P.1000نظر مي توانيد از بيس پرايمر غلظت مورد براي تنظيم   نماييد.

   ،ه نمائيداستفاد

گرد و غبـار،  حتي المقدور بدون خلل و فرج و ترك و عاري از و قبل از اجراء بايستي تميز، صاف  طح زير كارس

كـرده و پـس از خشـك    مرطـوب   B.P.300با بـيس پرايمـر   را  سطح زير كار ،روغن و آلودگي هاي ديگر باشد

   نمائيد. اجرادست اول را  شدن

پس از نصب توري پلـي  و سپس دست دوم را ساعت )  8الي  2( شده فرصت دهيد كه دست اول كامال خشك 

   .پروپيلن استاندارد اجرا نماييد

 

  :هيدرابام بسته بندي

  

  

  

  

  

  :هيدرابام كيورينگ و تست آب بندي

روز تسـت   3د از روز است اما براي تست آب بندي در دماي متعارف بعـ  14زمان كيورينگ نهائي اين محصول 

 صـحيح  و كف خواب هـا طبـق جزئيـات    آبروهاالزم به يادآوري است كه دقت كافي در نصب  .انجام پذير است

 بايسـتي كه هيدرابام پس از كيورينگ نرم و كش سـان بـاقي مـي مانـد و      توجه فرماييدبايستي صورت پذيرد، 

  ديده با سنگ يا موزائيك فرش گردد.پشت بام طبق جزئيات ارائه گرپوشش، جهت جلوگيري از زخمي شدن 

 رديف  توضيحات وزن

4 kg 1 سطل كوچك شامل دو واحد  

12 kg  2 واحد 4سطل بزرگ شامل  

16 kg  3 واحد 6كارتن شامل  



 

براي محافظت هيدرابام دست آخر را با آردوكـالر بـا رنـگ دلخواهتـان      سنگ فرش بجاي مي توانيد  همچنين

 اجراء نمائيد.

براي سطوح افقي فرموله و توليـد گرديـده    self-levelingخاصيت به دليل الزم به توضيح است اين محصول 

نازك تر و به دفعـات اجـراء گـردد تـا ضـخامت       هاي وح عمودي بهتر است در اليهسط و براي استفاده دراست 

 مورد نظر حاصل گردد.

  

  استانداردها:

 مي گردد:اين محصول بر اساس آيين نامه هاي زير فرموله و توليد 

� D 6083  AstM 

� Elonga9on   D 412-75 

� Crack Bridging   C-186 

� AstM 412-75 

مـواد و مصـالح آب بنـد بايسـتي داراي      ،بـراي آب بنـدي سـطوح بـزرگ    ASTM,D6083 براساس آئين نامه 

  خصوصيت هاي زير باشند:

  و عدم ايجاد جزيره هاي گرمائي   براي مقابله در برابر نور خورشيدسفيد رنگ  .1

قلـم  داراي قابليـت  به گونه اي كه محصـول   بوده،غلظت بايستي از رنگ روغني بيشتر (غلظت مناسب  .2

  )باشد مو خوري مناسب

15kg/cmيا در حدود  psi 200حداقل:  روز  14حداقل مقاومت كششي بعد از  .3
2  

  %20 : روزه حداكثر 7جذب آب  .4

 :(تغيير طول مهندسي  .5
∆�

�
  سانتيگراددرجه   23در  % 100حداقل  روزه  14)   	

  خصوصيت ضد قارچ و جلبك .6

  سيكل يخبندان در حالت اشباع 50تحمل .7

  سبندگي مناسب ) و مادون قرمز با چ UV (اشعه مقاومت در مقابل  .8

  مقاومت در مقابل پارگي در هنگام اشباع .9

 )  Pig, Volume, Content نسبت حجمي پودرهاي مصرفي به كل حجـم مجمـوع   ( P.V.Cعدد  .10

% و يـا وزن جامـد در   50حجـم جامـد در مجمـوع بزرگتـر از     همچنين و  % كمتر باشد43نبايستي از 

     .% باشد60ر از مجموع پودر و التكس بيشت

تـرك و ضـعف نداشـته و     UVاشـعه  ساعت تست هوازدگي در مقابـل   1000روز و يا  14تست بعد از  .11

 ( حداقل
∆�

�
  .باشد%  100) برابر   	

 حداقل مقاومت برشي  نمونه،  روز كيورينگ 14بعد از  .12
��	��

�	
و يا    	


����

�
  باشد. را دارا   	

  

 



 

  : هيدرابام شخصات فنيم

  دو جزئيحصول م

  رنگ: سفيد

  سميت: غير سمي

  تردر حالت  Kg/Lit 1.42 خشك ودر حالت  1.7Kg/Litوزن مخصوص 

  P.V.C  =50%مقدار 

  %14روزه :  7جذب آب 

  UVضد جلبك و 

∆�

�
  حداقل = %300 	

 PH :9~8,5 (قليايي)  

V.O.C  0.2%(مقدار حالل هاي آروماتيك): حداكثر 

  C.P 100حدود  :غلظت

  ساعت 8تا  6خشك شدن اوليه: بسته به درجه حرارت محيط از  زمان

  روز 14زمان كيورينگ: 

 psi 200حداقل مقاومت كششي: 

  بار 5مقاومت در مقابل فشار آب: 

  0روز:  90نفوذين كلر در 

  درجه سانتيگراد 35+تا  10+محدوده درجه حرارت مصرف در زمان اجرا: 

  

 :هيدرابام ايمني مصرف

قليائي است به همين جهت در هنگام مصرف بايستي دقت نمائيد كه با  PHن داراي هيدرابام سمي نيست ليك

استنشـاغ غبـار و بـوي     ته ازچشم و پوست بدن شما در تماس نباشد، در هنگام مخلوط كـردن در فضـاي بسـ   

در صـورت نيـاز بـه    داده و دوري نمايد. در صورت پاشيده شدن به چشم فوراً با آب فـراوان شستشـو    هيدرابام

را بـا   محل آغشته شده بـه هيـدرابام   ،شك شدنپزشك مراجعه فرمائيد. در صورت پاشيدن به لباس قبل از خ

 .نخواهد بودآب بشوئيد در غير اينصورت پس ازخشك شدن قابل پاك شدن 

 



 

  مسلح كردن با توري:

ريـز بافـت از جـنس    براي اطمينان از انجام عايق رطوبتي در بام الزم است كه بعد از دست اول يك اليه توري 

مقـدار   .نمائيـد  اجـرا بر روي كار خوابانيده و دست دوم را  سانتيمتر 120الي  110پلي پروپيلن با عرض حدود 

  دور لوله هاي خروجي از بام بايستي با دقت آب بندي گردد. ،سانتيمتر كمتر باشد 10اورلپ نبايستي از 

روز پـس از اجـرا    3ذاشـته شـده و آب بنـدي گـردد.     گكف خواب بام طبق جزئيات ارائه گرديده بايسـتي كـار   

س لرا مي توانيد با ايـر  سومتست آب بندي را انجام دهيد، نقاط ضعف را برطرف نمائيد و سپس دست بايستي 

  يا كنيتكس پاش بپاشيد.

  

 :هيدرابام انبار دارينحوه 

+ 35+ الـي  5گرما در محـدوده   را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سرما و بامهيدرا

 نگهداري كنيد.ميتوانيد بمدت حداقل يكسال  سانتيگراددرجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 Stone color استون كالر:

ايجـاد  اليـه   و جذب سطح كـار شـده  از نانو آكريليك كه  بر پايه آبمحصولي است تك جزئي مايع سفيد رنگ 

 .اجرا مي باشدبتن و كليه مصالح بنائي قابل  ،مي نمايد كه بر روي آجر، سنگ، سيمانن

  

  :استون كالرمورد استفاده 

ي در نمـا و زيبـايي  جهـت محافظـت و كـاهش جـذب آب      بتن و كليه مصالح بنـائي  ،آجر، سنگ، سيمانالك 

  ساختمان

  

  استون كالر:مزاياي رقابتي 

 جلوگيري از شوره زدگي آجر و سنگ در نماي ساختمان �

 ن و در نتيجه جلوگيري از يخ زدگي در مناطق سردسيركاهش چشمگير جذب آب در نماي ساختما �

 تثبيت رنگ واقعي سنگ و آجر به دليل ريزدانگي (نانو) و   قابليت نفوذ در مصالح مصرفي �

 نمايش رنگ واقعي نما بدون ايجاد سطح براق بر روي آن �

 )yellowingو عدم زرد شدگي (پديده نور خورشيد  uv اشعه در مقابل نفوذ  باالمقاومت  �

  سهولت اجراء �

  ضد جلبك و خزه �

  قابل شستشو �

  محصول ماندگاري و عمر طوالني �

  نما عدم تشكيل اليه بر روي سطح �

  

  :استون كالر مقدار مصرف

الـي   10سـطحي در حـدود    سطح زير كاربسته به ميزان جذب آب  اجرا، هر كيلو از اين محصول در يك دست

هاي احتمالي را پر كرده و باعث ماندگاري  را پوشش ميدهد. در نماهاي سيمان ابزار خورده ترك مربع متر 15

  بيشتر مي گردد.

 

  طريقه مصرف استون كالر:

  استون كالر را مي توان توسط پيستوله رنگ و يا قلمو بر روي سطح اجرا كرد.

  

  



 

  :كالراستون  كيورينگ

ازي بـه كيورينـگ   درجه سانتيگراد قابل مصرف بوده و بدليل جـذب سـريع نيـ    35الي  10در دماهاي متعارف 

+ درجـه مصـرف   5عت بعد از دست اول مي توانيد دست دوم را اعمال نمائيد. در دماي زيـر  سا 1ندارد بفاصله 

 .نگردد

  

  :استون كالر بسته بندي

  

  

  

  :استون كالر مشخصات فني

  برنگ سفيد تك جزئي

  پس از خشك شدن رنگ: بي رنگ ( شيشه اي )

  سميت: غير سمي

  1.01kg/Litوزن مخصوص تر: 

  20%مقدار جامد در محلول : 

V.O.C  0.2%(مقدار حالل هاي آروماتيك): حداكثر 

PH :9~8,5 (قليايي)  

 

 :استون كالر انبار دارينحوه 

+ الـي  5را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بدور از نور خورشيد، سـرما و گرمـا در محـدوده     استون كالر

 نگهداري كنيد.ميتوانيد بمدت حداقل يكسال  سانتيگراد+ درجه 35

 

 

  

  

  

 رديف  توضيحات وزن

13.2 kg  1 واحد 12كارتن  



 

  :B.P.300بيس پرايمر 

پرايمـر بـا   باندينگ  بعنوان گي كهئي با خاصيت روان كنندتك جز به صورت رنگ سفيده مايع ب استمحصولي 

پـودر  مـالت  سـيمان،   ماسـه  به مالت  دنافزو جهتچسب بتن  با كاربريعت ساختمان مصرف گسترده در صن

   قابل استفاده است.بتن و  سنگ و سيمان

  

  :B.P.300بيس پرايمر مورد استفاده 

  بين اليه اي چسبندگيايجاد و همچنين  جهت روان سازي مالت هاي سيماني و بتنبه عنوان افزودني 

  لكه گيري و ترميم نماهاي سيماني قبل از رنگ و نقاشي

  اجراي نماهاي سيماني ابزارخورده

  كاشي  نصب جهت كنترل جذب آب قبل از رنگ آميزي اكريليك و چيگقابل استفاده بر روي ديوارهاي 

  

  :B.P.300بيس پرايمر  تفاده ازاسمزاياي 

 ماله خوري مالت و بتناز جمله خصوصيت هاي بتن بهبود 

  مالت و بتنمقاومت خمشي افزايش 

  جهت تنظيم رئولوژي مالت روان كننده

  قابل استفاده همراه با هيدرامنت جهت نماسازي با سيمان سفيد

  جذب آب كاهنده

  ي قبل از مصرف هيداشيلد و هيدراپولباال روي سطوح سيمانچسبندگي اليه با ايجاد 

  قابل استفاده همراه با هيدامنت جهت زيرسازي رنگ در نما

  ضد جلبك و فساد

  

  :B.P.300بيس پرايمر  مقدار مصرف

  درصد وزن سيمان قابل استفاده است.  3الي   2به عنوان روان كننده با مقدار   B.P.300بيس پرايمر 

كيلو پودر سنگ و يك بطري  250 ،يك كيسه سيماندر ازاء  2و  1نت مبه همراه هيدرااين محصول همچنين 

 بـوده و   د كه پس از كيورينگ، بدون تركمي دهمالتي بسيار كارآمد در اختيار كاربر قرار   B.P.300ليتري  1

و براي رنـگ آميـزي نيـاز بـه زيرسـازي       هش دادهاك پس از كيورينگ را جذب آب همچنين .داردچرمي  نماي



 

نيازي به رنگ احسـاس نمـي    ، ديگرنما مانكارييس ها با مصرف استون كالر بر روي  هدر بسياري از پروژ .ندارد

  شود.   

را كـاهش داده و   اوليـه مصـرف رنـگ   ،  ه گـچ را از بـين بـرده   شـور  ،يمصرف اين محصول بر روي گچ پرداختـ 

 .تامين مي نمايدچسبندگي رنگ به ديوار گچي را 

  

  :B.P.300بيس پرايمر  بسته بندي

  

  

  

  

  :B.P.300بيس پرايمر  مشخصات فني

   تك جزئي مايع

  رنگ: سفيد شيري

  سميت: غير سمي

  kg/L 1/01وزن مخصوص مايع: 

  %20مقدار جامد وزني : 

  %1: كمتر از ين كلر درصد

PH :9~8,5  

 V.O.C :0,2%مقدار 

  

 :B.P.300بيس پرايمر  انبار دارينحوه 

ر از نـور خورشـيد، سـرما و گرمـا در     را در بسته بندي اوليه و در جـاي مناسـب بـدو    B.P.300بيس پرايمر 

 نگهداري كنيد.ميتوانيد بمدت حداقل يكسال  سانتيگراد+ درجه 35+ الي 5محدوده 

 

  

 رديف  توضيحات وزن

13.2 kg 1 واحد 12تن كار  



 

  B.P.1000پيس پرايمر 

 وبراي ترميم  روان كنندگي بعنوان چسب بتن سوپر محصولي است تك جزئي مايع با تن رنگ سبز با خاصيت

  مي باشد.رد گسترده با كارب B.P.300از خصوصيت هاي برتر داراي  كه چسباندن بتن قديم به جديد

  

  :B.P.1000بيس پرايمر  استفاده ازمزاياي 

  يي بسيار ماندگار است.قلياكه در محيط هاي باال  PHداراي 

 

  :B.P.1000بيس پرايمر  بسته بندي

  

  

  

  :B.P.1000بيس پرايمر  مشخصات فني

  تك جزئي: مايع

  رنگ: تن رنگ سبز

  ر سميسميت: غي

 1.02kg/Litوزن مخصوص مايع: 

  %44مقدار جامد وزني: 

  %1كلر: كمتر از ين   درصد

PH :9~8,5  

  V.O.C :0,2%مقدار 

  %700: روزه 14خشك شدن كشساني پس از 

  ضد جلبك و فساد

 

  

  

 رديف  توضيحات وزن

13.2 kg  1 واحد 12كارتن  



 

 :B.P.1000بيس پرايمر  انبار دارينحوه 

د، سـرما و گرمـا در   را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسـب بـدور از نـور خورشـي     B.P.1000بيس پرايمر 

 نگهداري كنيد.ميتوانيد بمدت حداقل يكسال  سانتيگراد+ درجه 35+ الي 5محدوده 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

B.P.1000بيس پرايمر 
+  :  

تك جزئي مايع با تن رنگ آبي با خاصيت روان كنندگي بعنوان چسب بتن سـوپر بـا كشسـاني     محصولي است

از ست، خصوصيت هاي اين التكـس بمراتـب برتـر    قابل مصرف ا درزهاي ساختمانيبسيار باال كه براي پوشش 

B.P.1000 ا و پشت بام  در هيدراپول و هيدرابام بعنـوان جـزء   هآب بندي استخر براي بهمين دليل مي باشد

  مايع مصرف مي گردد.

  

B.P.1000بيس پرايمر  بسته بندي
+

:  

  

  

  

B.P.1000بيس پرايمر  مشخصات فني
+

:  

  تك جزئي مايع

  رنگ: تن رنگ آبي

  : غير سميسميت

  1,025وزن مخصوص: 

  %48مقدار جامد وزني: 

  %1ين كلر: كمتر از  درصد

PH :9~8,5  

  V.O.C :0,2%مقدار 

  %700روزه:  14خشك شدن كشساني بعد از 

  ضد جلبك و فساد

  

B.P.1000بيس پرايمر  انبار دارينحوه 
+

: 

B.P.1000بيس پرايمر 
ا و گرمـا در  را در بسته بندي اوليه و در جاي مناسب بـدور از نـور خورشـيد، سـرم    +

 نگهداري كنيد.ميتوانيد بمدت حداقل يكسال  سانتيگراد+ درجه 35+ الي 5محدوده 

 رديف  توضيحات وزن

13.2 kg  1 واحد 12كارتن  



 

 Hydrament    1 :1نت مهيدرا 

 كه توسط شـركت پونسـا جهـت اطـالح سـيمان      شيريمحصولي است تك جزئي به صورت پودر با رنگ سفيد 

  كاري رويه فرموله و توليد گرديده است.

  

  :1نت مهيدرا مورد استفاده 

  در سيمانكاري هاي عمومي ساختمان

  

خصوصا در نما جـذب آب بـاال و تـرك خـوردن مـوزائيكي       يكي از بدترين مشكالت سيمانكاريتوضيح اينكه 

  مي گردد. بروز عمده زيركه به دالئل است  رويهسيمانكاري 

  ر مالت ماسه سيمان% د4وجود خاك رس بيش از  .1

وجود سيمان بيش از حد در مالت ماسه سيمان كه بدليل بروز پديده آب رفتن مالت در حين خشك  .2

  رويه سيمان بروز خواهد كرد. در ) ترك Shrinkageشدن ( 

. (نسـبت آب  به مالت مـي افزايـد   اجبارا وجود آب بيش از حد نياز كه كاربر معموال براي كارائي بيشتر .3

  به سيمان)

ز اجرا و خشك شدن سـريع  بي توجهي به مراحل كيورينگ پس ا ، صحيح پس از اجراء عدم نگهداري .4

هـا،  بديهي است كـه بـا جـذب آب بـاالي سـيمانكاري و همچنـين نفـوذ آب در تـرك          ،مالت سيمان

نامناسـبي   بوضـع  يخبندان مقاومت كـافي نداشـته و در كوتـاه مـدت     سيكل هاي سيمانكاري در برابر

بايسـتي بـا هزينـه هـاي نامتعـارف خصوصـا در        ،ردد، به ناچار براي رفع اين مشكل نمـا تخريب مي گ

مقاوم در مقابـل عوامـل جـوي مشـكل را     و  گران قيمت ساختمانهاي بلند با زيرسازي مناسب و رنگ 

  حل نمود.

يـران  ا ت بـراي اولـين بـار در   نمتحت نام هيـدرا پونسا محصولي شركت  ،در جهت رفع اين نقص در سيمانكاري

بـا مصـرف ايـن     ف هزينه اي ناچيزصري رويه را برطرف و با كه مسئله ترك در سيمانكارنموده توليد و  فرموله

زيرسـازي   ديگر نيازي به يكدست و بدون ترك خواهيد داشت كه ،زيبا ،حصول، سطح سيمانكاري شده آبگريزم

  براي رنگ ندارد.

كه كاشي با چسب نصب مـي گـردد و بـه    م هايي احم داخلزير عايقكاري،  اوليهبراي سيمانكاري اين محصول 

و تسـهيل در كـار توليـد    كنترل تـرك   ،طور كلي براي سيمانكاريهاي عمومي در جهت جلوگيري از آب رفتگي

رواني مالت ماسه سيمان را به نحوي اصالح مي نمايد كه نيازي به افـزودن  رئولوژي و  تنمهيدرا است. گرديده

آن احساس  مصرفسرعت كار را باال برده و كاربر از هيدامنت همچنين  ندارد.ه سيمان آب اضافه به مالت ماس

  .رضايت مي كند

  

 



 

  :1نت مهيدرا  استفاده ازمزاياي 

  مقاومت باالتر از سيمانكاري معمولي با چهره چرمي و بدن ترك

  آب گريزي سيمانكاري رويه كه مبناي نم بندي اوليه و كاهش جذب آب سيمانكاري است

  هيدرامنت  shrinkage)( آبرفتگي ضد كنترل ترك هاي موزائيكي كه به دليل خاصيت 

  تسهيل در سيمانكاري بدليل ايجاد رئولوژي مناسب و كارائي مالت سيمان

  ل اصالح ساختار مالت سيمانيباال بردن سرعت كار بدل

  جلوگيري از زنگ زدگي ميلگرد در اثر رطوبت در داخل بتن

  

  :1نت مهيدرا  مقدار مصرف

 1در ازاء  كيلـوئي  5/1 بسـته  الـي دو   يـك به صورت دار مصرف اين محصول نسبت به سيمان ناچيز بوده و مق

 درصد وزن سيمان 6الي  3است يعني به ميزان  كيلوئي 50پاكت سيمان 

 

  :1نت مهيدرا  بسته بندي

  

  

 

 

  :1نت مهيدرا  نگيكيور

سـيمانكاري معمـولي بايسـتي مـالت را      هماننـد خاصي ندارد و  تمهيدات1نتمه از هيدراسيمانكاري با استفاد

  نگهداشت. رطوبتهواي گرم و در مقابل نور آفتاب م حداقل بمدت يك هفته مخصوصا در

  

  1نت مهيدرا مشخصات فني 

  رنگ: سفيد شيري

  سميت: غير سمي

PHقليايي در محيط آب :  

 رديف  توضيحات وزن

12 KG  1 کيلوگرمی ١٫٥پاکت  ٨کارتن شامل  



 

 1.2Kg/Litوزن مخصوص ظاهري: 

  Kg/Lit 1.9وزن مخصوص : .

  0درصد ين كلر :  

  

  :1نت مهيدرا  طريقه تركيب و مصرف

كيلـو پـودر    250 بـه همـراه  را با يك كيسه سيمان سفيد يا سـياه   1نت مكيلوئي هيدرا 5/1پاكت الي دو يك 

به مقدار كـافي  بصورت خشك مخلوط نمائيد سپس به مالت خشك حاصله پودر سنگ جوشقان  ترجيحاسنگ 

% وزن سـيمان  100نگي مالت ماسه سيمان معموال مقـدار آب مـورد نيـاز بـيش از     دليل ريزداه ب .آب بيافزائيد

بـيس  ( B.P.300يـك بطـري    و كاهش مصرف آب كه عامل ترك مـي باشـد   براي رفع اين مشكل .خواهد بود

ي فـوق العـاده كارآمـد    مالتـ  در ايـن صـورت    به آن بيافزائيـد را پرايمراكريليك) كه روان كننده مناسبي است 

نيست اما در جاهائيكه با آب دائم سر و  B.P.300مصرف  ياجباري برا ،براي كارهاي عمومي خواهيد داشت، 

غـرب  ه هجبنماهاي ابزاري ساختمانهاي بلند در  در كار داريم نظير ديوار استخر و جكوزي، منابع آب و خصوصا

و شمال ساختمان و همچنين در مناطقي كه رطوبت نسبي و ميزان ريزش باران نظير شمال ايران زيـاد اسـت   

  .روري استض B.P.300مصرف 

 طوالني كردن زمان مصرف مي باشـد. را اندكي به تاخير مي اندازد كه در جهت مالت  گيريشنت زمان مهيدرا

بدون نقص  مترمربع سيمان كاري 30الي  20در حدود  ،بسته به ضخامت سيمانكاري رويه ،با اين ميزان مالت

نت مضـمنا هيـدرا   .با مالت خواهيد داشـت شما زمان بيشتري براي كار  گيرشتاخير در خواهيد داشت. بدليل

مدت طوالني تري آب را در مالت حفظ مي نمايدكـه در حفاظـت مـالت در برابـر هـواي گـرم و جلـوگيري از        

گـرم  هواي يك هفته خصوصا در سوختن مالت كمك بزرگي است. ليكن مرطوب نگهداشتن سيمانكاري بمدت 

 ضروري است

 

 :1نت مهيدرا  انبار دارينحوه 

ميتوانيـد  و رطوبـت  گرمـا   ،بدور از نور خورشـيد، سـرما   مسقفرا در بسته بندي اوليه و در جاي  1هيدرامنت 

 نگهداري كنيد. دو سالبمدت حداقل 

 

 

 

 

 

 



 

   Hydrament 2 :2نتمهيدرا

ايـن فـرق كـه بـراي     بـا   ،مـي باشـد  را دارا 1نتماست كه تمام خصوصـيات هيـدرا   1نت منسل پيشرفته هيدرا

ي سيماني ابزاري فرموله گرديده و خاصـيت روان كننـدگي بيشـتري را داراسـت و     نما خصوصا نما سيمانكاري

سيكل هاي يخبنـدان بـاال   بدليل ايجاد حبابهاي بسيار ريز در مالت سيماني توان و مقاومت مالت را در مقابل 

  .ميبرد

  

  :2نت مهيدرا مورد استفاده 

  ساختمان نماي رنگي در سيمانكاري هاي

  در بتن هاي رنگي

  

  :2نت مهيدرا  استفاده ازمزاياي 

  ايجاد سطح بتن و مالت رويه ماسه و سيمان ليسه اي و رنگي  

  مقاومت باالتر از سيمانكاري معمولي با چهره چرمي و بدن ترك

  آب گريزي سيمانكاري رويه كه مبناي نم بندي اوليه و كاهش جذب آب سيمانكاري است

  درامنتهي  shrinkage ضد آبرفتگي كنترل ترك هاي موزائيكي كه به دليل خاصيت 

  تسهيل در سيمانكاري بدليل ايجاد رئولوژي مناسب و كارائي مالت سيمان

  ل اصالح ساختار مالت سيمانيباال بردن سرعت كار بدل

  جلوگيري از زنگ زدگي ميلگرد در اثر رطوبت در داخل بتن

  

  :2نت مهيدرا  مقدار مصرف

 1كيلـوئي در ازاء   5/1ته بسـ  الـي دو   يـك به صورت مقدار مصرف اين محصول نسبت به سيمان ناچيز بوده و 

 درصد وزن سيمان 6الي  3كيلوئي است يعني به ميزان  50پاكت سيمان 

 

  

  

  



 

  :2نت مهيدرا  بسته بندي

  

  

 

   

  :2مشخصات فني هيدرامنت 

  يا رنگ مورد دلخواه سفيد برفي :رنگ

 سميت: غير سمي

PH  :قليائي در محيط آب    

 1.2Kg/Litوزن مخصوص ظاهري: 

  Kg/Lit 1.9وزن مخصوص : .

  0ين كلر:  درصد

  

  

 رديف  توضيحات وزن

12 KG  1 کيلوگرمی ١٫٥پاکت  ٨کارتن شامل  


