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Bitu Coat W 

 و آب بند کننده بر پایه قیر اصالح شده  محافظپوشش 

Bitu Coat W که به  است و الستيك امولسيون در آبپايه مواد قيري  پوشش يك جزيي مايع بر

جهت اجرا بر روي سطوح مختلف بتني، فوالدي، پانل هاي گچي و ... عايق مقرون به صرفه  يك عنوان

 رطوبت و بخار آب مقاوم خواهد بودمي گيرد و پس از خشك شدن ، در مقابل نفوذ مورد استفاده قرار 

 به سطوح سيماني و فلزي پيدا مي کند. يچسبندگي زياد ،که در صورت عمل آوري صحيح

 .مي باشد  BS 3416-Type 1 استاندارد اين ماده مطابق با
 

 :قبيل ي از و فوالد يسازه هاي بتنانواع جهت پوشش 

 ح داخلي منابع ذخيره آب وسط 

 ح داخلي سيلوهاي مواد غذايي وسط 

 ديوارهاي حائل که با خاك در تماس هستند.و فونداسيون هاي بتني، ستونها  

 ايزوالسيون و عايق کاري استخرها، آب نماها، سرويسهاي بهداشتي، بالکن ، تراس و ... 

 تصفيه خانه ها و تأسيسات آب و فاضالب 

 ق کاري لوله هاي سيماني و فلزي پوشش و عاي 

 

 فاقد فنل مي باشد. 

 مقاوم است.در برابر آبهاي کلردار  

 سهولت استفاده و اجراي آسان 

 چسبندگي زياد دارد.سازي شده بر روي سطوح آماده  

 دارد.ـآماده مصرف است و نيازي به اختالط ن 

 مقرون به صرفه 

 رد )سيستم سرد اجرا(بصورت مايع است و نيازي به گرم کردن ندا 

 را به حداقل مي رساند خطرات ناشي از اجرا بصورت قير داغ دليل سرد اجرا بودن ،به  

 

 سياه رنگ:

 قير اصالح شده نوع: 

 ليتري 222هاي  بشکه و ليتري 8سطل هاي   بسته بندي:

 کيلوگرم بر ليتر 9/2  (:C 02°) وصوزن مخص

 ميزان مصرف: 

 اليه آستر ي دوبرا ليتر در هر مترمربع  3/2-5/2 حدود سطوح سيمانيبراي 

  براي دو تا سه اليه آستر ليتر در هر مترمربع  2/2-4/2 حدود سطوح فلزيبراي 

 درصد وزني 52- 52 مقدار ذرات جامد:

 نگهداري گردد. C35°تا  C5°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

 .باز نشده و بسته بندي اوليه ري مناسب درنگهدا شرط به توليد،ماه پس از  9 مدت نگهداري:

 

 

 

 تعريف:

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فني:
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 آماده سازي سطح :

.کليه گريس و يا ذرات سست باشد ،چربي ،غبار هرگونه گرد و تميز و عاري از ،سطح بايد محکم

نه رنگ، قسمتهاي سست و شکننده بايد جدا شده تا يك بستر محکم و مطمئن فراهم شود. هر گو

و ساير آلودگيهايي که مي توانند در چسبندگي ماده به سطح زيرين ايجاد  نپوششهاي قديمي، شيره بت

يمي، فشار آب ، برس س اختالل کنند بايد برداشته شوند. براي اين کار مي توان از سند بالست، جت پر

به وسيله فشارباد و غبار حاصله بايد  مناسب استفاده کرد. پس از آن گرديا ساير روشهاي  و سنباده زني

 شود و آب اضافي از روي سطح جمع آوري گردد. تميزاز روي سطح  و يا فشار آب

و  قالب، گوشه هاي شکسته، حباب زدگيهاي بزرگ، کرموشدگي، خطوط  شيارهاي عميق و تورفتگي

 .شوند ترميم Repair Top 625مالت تعميراتي  قبل از اجرا به وسيله ساير عيوب سطح بايد

 نحوه اجرا:

حداقل را به خوبي هم بزنيد. سپس  Bitu Coat Wابتدا  از آماده سازي سطح و خشك شدن آن ،پس 

ساعت  24پس از اجراي اليه اول  .اجرا کنيد بر روي سطح ك و يا اسپريتغل ،قلم مو به وسيلهدو اليه 

  .سپس اليه دوم را اجرا کنيد کردهصبر 

 زمان خشك شدن:

 ساعت 8مي شود در صورت اعمال چند اليه پس از حدود  خشك بعد از حدود يك ساعت تقريباً

 (C25° )در دماي خشك شدن نهايي پس از دو روز صورت مي گيرد. .خشك مي شود

 نکات مهم :

در معرض هوا قرار بگيرد  Bitu Coat Wدر صورت امکان در سايه اجرا گردد. در صورتـي که  

 .شوره مي زند

 هوا اطمينان حاصل کنيد.  مناسب از تهويهند مخازن( در هنگام اجرا در مکانهاي بسته )مان 

 دود نگهداري شود. دور از آتش و 

  حالل تبخير شدني است. داراياين ماده  ،حرارت مستقيم اجتناب شود اعمالاز  

 باشد. C35- 5°در حين کار بايد بين دماي محيط و سطح  براي اجرا  

يا سرويسهاي بهداشتي ، استفاده از  به منظور عايق کاري )آب بندي( استخر، مخزن آب و 

الزامي است در اين موارد توصيه مي گردد سه اليه  Bitu Coat Wبه همراه  Tissueاليه هاي 

Bitu Coat W  و دو اليهTissue  بصورت تار و پود اجرا گردد. در هر اليه تا وقتي که

 شود.بر روي آن چسبانده  Tissueبيتوکوت تازه است و خشك نشده، بايستي 

سانتيمتر همپوشاني  5-02در محل اتصال کف به ديواره و همچنين تيشو هاي مجاور،  

 رعايت گردد.

. در اين کارايي آن افت خواهد کرد گردد نگهداريکه اين ماده در هواي سرد  در صورتي 

 .شودنگهداري  اتاق دماياستفاده در  ساعت قبل از 24رت بهتر است صو

 .تميز کنيد 02الت را با تينرآکليه وسايل و ابزار ،پس از استفاده  تميزكاري:
 

 ز عينك و دستکش استفاده نماييد.م اجرا اهنگا :ايمني پيش بيني هاي

 در آب يا خاك نريزيد.دير اضافي را مقا مسائل زيست محيطي: 

 غير سمي است. :يتممسمو

 بي خطر حمل و نقل:
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