
 

 

 POLYPASTAپوشش حفاظتی تک جزیی بر پایه امولسیون قیري 
 ASTM D2939مطابق استاندارد 

 تعریف :     

POLYPASTA هاي خاص است که جهت ري اصالح شده و افزودنیمایع تک جزئی خمیري شکل یکنواخت بر پایه امولسیون قی
 رود. کار میه پوشش و محافظت اولیه سطوح ب

 
 مصارف :  

 هاي دفنی از جهت مثبتها و سازهبندي دیوارها، زیرزمینبه عنوان عایق: جهت آب -

 هاي رطوبتی بام و آسفالت اصالح و محافظت عایق -

 
 خواص و مزایا :

 قابل رقیق شدن با آب   -

 اف پذیر و االستیک بعد از مصرف و پس از تبخیر آب انعط -

 پس از خشک شدن، غیرقابل حل در آب     -

 سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب     -

 جدول خواص : 

 آجري، مشکی رنگ
 2g/cm  05/1 – 1 گراد)+ درجه سانتی20( دانسیته

 % 56 درصد جامد وزنی
 غیر قابل اشتعال اشتعال پذیري

 آب رقیق کننده حالل 
 میزان مصرف 

 

2g/mk 2-5/1 (در دوالیه) 

 گراددرجه سانتی +70 مقاومت حرارتی فیلم
 ساعت 24تا  C°27(+ 21زمان خشک شدن ( دماي 

 انبارداري
ماه در ظروف دربسته اصلی در انبار سرپوشیده، بدون یخ زدگی و باد  12

 گراددرجه سانتی +35+ تا 5و باران و تابش مستقیم آفتاب و در دماي 
 کیلوگرمی 18سطل  بسته بندي 



 

 

 دستورالعمل مصرف : 

 ند توسط روشی مناسب نظیر بالست و یاشوابتدا باید کلیه سطوح سست را که مانع ایجاد پیوند مناسب بین پوشش و سطح می
، آب و دترجنت مناسب باید از روي سطح ی نظیر ذرات گرد و غبار و چربی توسط بادیهابرطرف نمود. آلودگی ... ضربات مکانیکی و

شستشو داده شود. در مورد سطوح بتنی و  –در مورد سطوح بتنی/ مصالح بنایی  –زدوده شده و سپس سطح مورد نظر با آب تمیز 
تا حدودي مرطوب شود. الزم به ذکر است که میزان این رطوبت  POLYPASTAیا دیگر مصالح بنایی، سطح باید قبل از اعمال 

 اید در حدي باشد که سطح را نمدار نماید. ب

دقیقه هم زده شود. سپس مقداري از خمیر با آب تمیز رقیق  1پس از باز کردن در ظرف محتوي خمیر، ابتدا کل خمیر به مدت 
بر روي سطح اعمال  POLYPASTAشده، به عنوان پرایمر بر روي سطح اعمال گردد. پس از خشک شدن اولیه الیه قبل، خمیر 

شده، در صورت نیاز الیه مش ( الیه تقویت کننده ) بر روي آن نصب گردد. بهتر است الیه بعدي قبل از خشک شدن کامل الیه 
اعمال شود. این کار  ولی سطح آن کامالً خشک نشده باشد) ،قبلی ( در حالتی که آب موجود در ساختار پوشش تبخیر شده باشد

 شود.شده با یکدیگر میهاي اعمال سبب یکپارچگی بیشتر الیه

 
 نکات مهم :

- POLYPASTA  .نباید در دماي زیر صفر نگهداري و مصرف شود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




