
 

 
شده و محلول   ساخته  التیاکر  لی و مت   کی اکرول  یونیامولس  هاین یرز  هیروز اروپا بر پا  یمطابق با تکنولوژ یندیاTWI عایق    رنگ

  ی کاماًل بهداشت ،  ریمحلول بودن در آب اشتعال ناپذ  ل ی به دل  که پس از خشک شدن، در برابر رطوبت کامال مقاوم است.  باشدمیدر آب  

  ،یکشسان  تی خاص   دلیلو ب  لیتبد  یک ی االست  هیال  کیپس از اجرا به    TWI  قیعارنگ    است.  ستیز  طی انسان و مح  یمضر برا  ری و غ

نفوذ کرده و بتن    یسطوح بتن  هایترکدر   TWIرنگ عایق    دما مقاوم است.  راتیی دارد و در مقابل تغ  ییباال  تحمل انقباض و انبساط

 .کندمی واترپروفرا 

   بتنی و سیمانی سطوح  و رنگ آمیزی عایق رطوبتی ،ایزوالسیون:  عملکرد 

 هایسرویس پارکینگ، آشپزخانه،  کف  ، عایق رطوبتی پشت بام،    )عایق سفید(  رنگ و عایق نمای سیمانی و بتنی:    موارد مصرف

 بهداشتی و حمام، جایگزین مناسب ایزوگام و قیرگونی 

  
 شستشو    یتقابل ❖

 ضد خزه و جلبک ❖

 عالینفوذ و چسبندگی   ❖

   مقاوم در برابر گرما و سرما ❖

 های سازهمقاومت باال در برابر رانش  ❖

 UVی و اشعه  اسید باران  ،مقاوم در برابر رطوبت ❖

 خاصیت االستیکی و قابلیت انعطاف پذیری ❖

 آسان، سریع، یکنواخت و ترمیم ساده اجرای  ❖

سطح پوشش مناسب، مقرون به صرفه و اقتصادی ❖

  سفید:  فام  ❖

                                    آبپایه :  ❖

 کیاالستومر کی اکرولنوع رزین :  ❖

       ماتبراقیت : نیمه  ❖

 تعداد اجزا : یک جزئی   ❖

              g/cm 1/0±2/1 3دانسیته :  ❖

 ساعت 1: حداقل  زمان خشک شدن سطحی  ❖

 ساعت  6: حداقل  زمان خشک شدن کامل ❖

 ساعت  24: حداقل  حصول مقاومت در برابر آب ❖

 مترمربع برحسب ضخامت  1- 2 :  کیلوگرمسطح پوشش هر   ❖

 جدول خواص مکانیکی و حرارتی

 Mpa 16 استحکام فشاری 
 Mpa 12 استحکام کششی 
 Mpa 6 استحکام خمشی 

 shor A 60 سختی 
 Kj/m 4 مقاومت به ضربه 

 Mpa 14 چسبندگی مقاومت 
 180+ - 50- مقاومت حرارتی 

 %0 اشتعال پذیری
 UV 100%مقاومت 



 

 
 سطح :   سازیدهآما ❖

 باشد. و هرگونه پوششی. زیرکار عاری از رطوبت، خاک، چربی 1

 سست از روی سطح برداشته شود. هایبخش . 2

   ترمیم شود. مخصوص با بتونه های اتصالمحلدرزها و، های عمیق. ترک3

 ها ماهیچه کشی گردد.ها وکنجها، کناره . گوشه4

 اجرا در دو مرحله انجام می گردد: ❖

 . است مطلوبجهت سطح زیرکار  TWIاجرای یک الیه پرایمر  برتر تی فی حصول ک  جهت  -

 بر روی کل سطح اجرا گردد.شود و   قی آب رق  %20با  TWIرنگ عایق  : ( ینفوذ ی  هی)الالیه اول  -

 اجرا گردد.  ظی بصورت غل   TWI، رنگ عایق  (نفوذی  )الیهاول    ساعت از اجرای الیه  8: پس از  (  یپوشش   ی  ه یدوم ) ال  هیال -

 .  کرداستفاده  (شوی )ت مخصوص افی از ال   هیدو ال ن یب  توانمی ،افقیبر روی سطوح فقط  TWIاجرای رنگ عایق در صورت  

 فرمایید. ، با واحد فنی تماس حاصلهاپروژهجرای متناسب با شرایط متفاوت اتوضیح:  برای اطالع از روش   ❖

 
 غلطک ، موقلم ❖

 

 
 لویی کی  10 سطل پالستیکی ❖


