
 
 

  
 

REMISIL / CI 
   و نما سطوح خارجياشباع كننده و نفوذگر پوشش محافظتي 

  
  
  

 :تعريف  
 REMISIL/CI است كه عاري از حاللو پوشش محافظتي بر پايه پليمر اكريليك 

در  و ممانعت از نفوذ آلودگي و تغيير ظاهر سطح بمنظور افزايش مقاومت جوي
 .ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد و نماي سطوح خارجي

 

 : مصارف   
اين محصول يك اشباع كننده جهت محافظت از سطوح سيماني، بتني، آجري و كليه 

  :سطوح جاذب است كه در موارد زير به كار برده مي شود
 جداول خياباني و سنگ فرش ها -
 المان هاي محوطه سازي -
 المان هاي داراي سنگدانه نمايان -
 نماها ، پالسترهاي سيماني، اندودهاي گچي -
 ديواره تونلها و گذرگاهها -
اعمال اين محصول . آن صورت مي گيرد بايد جاذب باشد سطحي كه اعمال روي             

توصيه نمي گردد زيرا در صورت اعمال براي سطح ساب زده شده يا پوليش زده 
  .بر اين سطوح، پوشش به حالت رگه رگه در مي آيد

REMISIL/CI       براي هر دو مورد محصوالت بتني قديمي و جديد مورد استفاده قرار
ضمنا اين .پايداري در برابر تاثيرات محيطي باشدمي گيرد و مي تواند محافظ 

چربي در منافذ سطح ممانعت مي نمايد و حالت محصول از جذب آلودگي ، غبار و 
    .غير سطح را مدتها حفظ مي كند

                                                                                                                                   

 : خواص و مزايا  
 سنگي در برابر عوامل جويمحافظ كليه سطوح بتني، سيماني ، آجري و  -
 جلوگيري از نفوذ مايعات به سطح با كاهش شديد نفوذپذيري سطح -
 پاك شدن آسان سطح -
 در دو گريد مات و براق -
 قابل اعمال بر بتن تازه  -
 قابل اعمال بر روي سطوح مرطوب -
 قابل شستشو ، مانع دخول آب -
  اثر ايجاد رنگي خاص ير سطحيا عدم ايجاد براقيت  -
 

  :  جدول خواص 

  مايع                 حالت

   شيري  رنگ

  g/cm3 1  دانسيته

  + C˚ 20ساعت در  1  زمان خشك شدن 

  كيلوگرمي 200كيلوگرمي ،  20  ته بنديسب

نور يا  ف در بسته و بدور از يخ زدگي ،در ظرماه  12  شرايط نگهداري
  شديد 

  ml/m2250 -150 زمينه بسته به سطح ميزان مصرف

   
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :دستورالعمل مصرف  
 :آماده سازي سطح

 جلبك و ،خزه  ،سطح قبل از اعمال بايد كامالً تميز شده و از هر گونه گرد و غبار 
  .خارجي عاري باشد  يا هر گونه ذرات  نگر

سطح در نهايت بايد كمي مرطوب باشد و امكان    CI REMISIL/ قبل از اعمال
  .مستقيم نيز وجود دارد اعمال به سطح بتن تازه ريخته شده به طور

 
 :اجرا

 REMISIL/CI يا اسپري مناسب بوسيله برسشده و  ارائهبصورت آماده مصرف 
  .از شره كردن مواد بر روي سطح بايد جلوگيري نمود .روي سطح اعمال مي شود بر

ساعت  3در طول اعمال و حداقل  .زده شود طي زمان اعمال در هر مرحله بايد هم
  . پس از اعمال ، سطح بايد از نور شديد آفتاب و باران محافظت شود

درجه سانتي گراد  20حدود يك ساعت در دماي  REMISIL/CIزمان خشك شدن 
  .مي باشد

ساعت از زمان اجرا آماده پوشش دهي با اين محصول مي  24بتن بعد از حدود 
  .باشد

سطوح بتني و آجري و پالسترهاي ترميمي در بسياري از مواقع تمايل به شوره 
به . جلوگيري نمود REMISIL/CIاز اين پديده مي توان با استفاده . زدن دارند

كامل مالت ترميمي ، فيلم  curingساعت پس از زمان  14تا  12اين منظور بايد 
  .روي سطح ايجاد شود REMISIL/CIنازكي از پوشش 

  

  :مهم نكات 
نقطه بايد اثر آن بر سطح بصورت  ،تحت فشار قبل از استفاده از شلنگ  -

  .تست شوداي 
 .خودداري نمائيد در چند مرحله از مصرف پوشش -
انجام كلي بر روي سطح بايد بصورت جزئي قبل از اعمال  پوششتست اثر  -

 .شود
  

 :نگهداري و نظافت تجهيزات  
موجب افزايش طول عمر تجهيزات مي شستشوي وسايل مورد استفاده با آب 

  .گردد
  

  


