
 

 

 POLYROOF–Wعایق سفید بام  
 

 تعریف:

مـورد استفاده قـرار  ...ها و ایزوالسـیون بـام، سرویس جزئـی االسـتومري بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوانامولسـیون تـک
اشعه مخرب فرابنفش  هـاي منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد الیه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاسگیـرد. از ویژگیمـی
جویـی در باشد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیري از جـذب انرژي گرمایی سـبب کاهش دماي داخـل سـاختمان و صرفـهمی

 گردد. هزینـه انرژي می

 :مصارف

وسیله ه هایی که قبال بسفال و بام ،ایرانیت ،فلز ،بندي سطوح شیبدار، عمودي و افقی از جنس سیمانآب -
 عایقکاري شده اند  …هاي دیگر مثل قیر، ایزوگام وشروک

هاي بهداشتی در زیر  ها، سرویسنما، آجر نماها، بتن و پی ساختمانبندي استخرهاي خانگی، سونا، جکوزي، آبآب -
 کاري  کاشی

 آب  هاي انتقال آب، منابعبند نمودن سطوح فلزي، مخازن بتنی و فلزي جهت نگهداري آب، شیروانی، لولهآب -

 هاي قدیمی و یا آسیب دیدهجهت تعمیر و بازسازي: به منظور ترمیم عایق -

 خواص و مزایا: 

 پایه آب ( فاقد مواد فرار آلی)   -
 سریع خشک   -
 هاي قدیمی  چسبندگی عالی به سطوح بتنی و عایق -
 قابل اعمال توسط اسپري، قلم مو و یا غلتک   -
 قابل حل در آب  پس از خشک شدن، غیر -
 در اجرا به سبب رقیق شدن با آب  سهولت  -
 پوشش یکپارچه و بدون درز -
 بنفش  ومت بسیار خوب در برابر اشعه فرامقا -
 قابل اشتعال   د کامال بهداشتی، بدون خطر و غیرتشکیل شده از موا -
قابلیت تحمل تغییرات شدید آب و هوایی و حفظ خواص االستیکی عایق که مانع ترك خوردن، سوراخ و یا پاره  -

 شود.       دن آن میش
 شود.       هاي ساختمانی میداراي وزنی کمتر نسبت به سایر مواد ایزوالسیون که باعث سبک شدن سازه -
 هاي انرژي   جویی در هزینهجلوگیري از جذب انرژي گرمایی به داخل ساختمان و صرفه -
 هترین وجه ممکن  سادگی و با حداقل مواد به به دیدگی بقابلیت ترمیم: در صورت آسیب  -
 سرعت باال در اجرا -



 

 

 جدول خواص:

 سفید رنگ
 3g/cm 1/0±25/1 )گرادسانتیدرجه  +20دانسیته (

 % 60 درصد جامد وزنی 
 % 51  درصد جامد حجمی

 آب حالل رقیق کننده
 2kg/m 2-3میلیمتر  1جهت حصول ضخامت  میزان مصرف 

 MPa 1بیش از  مقاومت کششی 
 اینچ 5/0مندرل  گرادصفر درجه سانتیدماي   انعطاف پذیري در

 ساعت 2-3 گراد)درجه سانتی 25( زمان خشک شدن سطحی
 ساعت 72متر/ حداقل میلی 1ضخامت   گراد)درجه سانتی 25( زمان خشک شدن عمقی

 انبارداري 
+ تا 5 دماي درماه در انبار سرپوشیده بدور از عوامل جوي  6

 گراددرجه سانتی +30
 کیلوگرمی 18سطل  ه بندي بست

 
 دستورالعمل مصرف:

در خصوص سطوح بتنی، ســطحی کــه پوشــش بــر روي آن اعمــال مــی شــود بایــد عــاري از هرگونــه ذرات سســت، 
ــال پوشــش گــردد بــا واترجــت ســطح آمــاده اعمگــرد و غبــار و آلودگــی باشــد. بــه ایــن منظــور پیشــنهاد مــی

هــاي ترمیمــی پیــش از اجــراي پوشــش گــردد. ترمیــم حفــرات و نقــاط آســیب دیــده ســطح بتــن توســط مــالت
 گــردد. توصیــه مــی

ر در خصوص سطوح فلزي، ابتــدا ســطح توســط روش مناســب نظیر بالستینگ آمــاده ســازي گــردد بــه نحــوي کــه آثــا
زنــگ، الیــه هــاي اکســیدي و آلودگیهــا کــه ســبب کاهــش چســبندگی پوشــش بــه ســطح مــی شــوند زدوده 

مــی باشــد. اســتفاده از پرایمــر ضدخوردگــی  2/1Sa2ي ســطح در ایــن حالــت حداقــلگــردد. درجــه آمــاده ســاز
 گــردد. توصیــه مــی پیــش از اعمــال عایــق ســفید بــام

ابتــدا محتویــات داخــل ســطل، توســط همــزن دســتی کامــال هــم زده شود. در مــورد ســطوح جــاذب ماننــد بتــن 
 بــا آب مخلــوط شــده و اعمــال گــردد تــا 1:1گــردد قبــل از اجــراي الیــه اصلــی، مــواد بــا نســبت پیشــنهاد مــی

کامــال بــه خلــل و فــرج بتــن نفــوذ نمــوده و ســبب افزایــش چســبندگی گــردد. جهــت حصــول کیفیــت باالتــر، 
ورد نیــاز، اعمــال ســاعت) رعایــت گــردد. بســته بــه ضخامــت مــ 8فاصلــه زمانــی بیــن اعمــال الیــه هــا (حداقــل 

 باشــد. ي ایرلس، غلتــک و یــا قلــم مــو امــکان پذیــر مــیهاي اســپرتوســط روش

 




