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Elasto Paint 

  UV، مقاوم در برابر نما امولسيونيپوشش  

Elasto Paint  باشد كه  ميبر پايه اكريليك استايرن  آبي تك جزئيپالستو االستيك پايه يك پوشش

 بعنوان پوشش محافظ با رنگ بندي زيبا براي نماهاي بتني استفاده مي شود.
 

 ( بتن معمولي و سبكاعم از  هاي بتني ) محافظت و زيبا سازي سازه 

 نماهاي سيمانکاري شده 

 كليه اندودهاي سيماني كه احتمال ترک خوردگي دارند 

 استفاده بر روي سيمان اليافي )آردواز( 

 Repair Topنازک از سيستم  هاي رميم روي اليهت 
  

 آب بند 

 اجراي آسان 

 چسبندگي عالي 

 قابليت پوشش زياد 

 بقابليت انتقال بخار آ 

 رقيق شدن با آب يتقابل 

 مقاومت خوب در برابر شوره زدن 

 CO2مقاومت عالي در برابر نفوذ گاز  

 مقاومت بسيار خوب در برابر هوازدگي و فرسايش 
 

 (را دارد هارنگ تماميعرضه در  تركيب با رنگدانه ها و قابلسفيد )  گ:رن

 كيلوگرمي51سطل هاي  : ه بنديبست

 م بر ليتركيلوگر 4/5: (C 51°وزن مخصوص)در دماي 

 مصرف: میزان

 گرم بر متر مربع  522را تقريباً براي سطوح با جذب معمولي براي هر بار اج

 دقيق به منظور بدست آوردن مقدار مصرف و اجراي تعداد اليه ها به سطح زيرين بستگي دارد. ميزان

 .گردد پيشنهاد ميآزمايشي مواد در قسمت كوچکي از محل مورد نظر  مصرف ، اجراي

 %12 اق بدون هوازدگيتازدياد طول در لحظه پارگي در دماي ا  یسیته:ستاال

 C1 –     51%° دمايازدياد طول در لحظه پارگي در     

 نگهداري گردد. C51°تا  C1°دور از انجماد و تابش مستقيم آفتاب ، در دماي بين  شرايط نگهداري:

  باز نشده و بسته بندي اوليه اسب درنگهداري من شرط به توليد،ماه پس از  55 مدت نگهداري:
 

 مقادير نفوذ و پخش:
 مقاومت در انتشار ضخامت اليه هواي معادل ضخامت اليه خشك CO2پخش 

 نتيجه آزمايش

D SD , CO2 µ CO2 

µm m - 

150 93 621.000 

 - SP>=50m - الزامات

 تعريف: 

 موارد مصرف:

 فوايد:

 مشخصات فیزيكي:
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 شارمقاومت در انت ضخامت اليه هواي معادل ضخامت اليه خشك O H2پخش

 نتيجه آزمايش

D SD , H2O µ H2O 

µm - - 

150 0.13 850 

 - SP>=4m - الزامات

 

 سیستم پوشش:

ف
دي

ر
 

 مالت با دانه بندي ريز

 پوشش فيلري

 پوشش قديمي

 بتن سند بالست شده

 بتن صاف

 آب گريز كردن سطح يا

 پرايمر زدن

 سيستم محافظتي

 سطح

5 - - Elastopaint×2 

5 - 1 × Elasto Paint 
diluted with 15% water 

Elastopaint×2 

5 -  Gard 703 Aquaphob×2  

Wet in wet 

Elastopaint×2 

4 - Gard 551 S-Elastic Primer ×1 Elastopaint×2 

1 - - Elastopaint×2 

6 RepairTop 106 Elastocem - Elastopaint×2 

7 Gard 545 W Elastofill - Elastopaint×2 

8 RepairTop 625(well cured) - Elastopaint×2 

9 Icoment 520/525Mortar 
Fine Mortar 

- Elastopaint×2 

52 Epoxy Cement 720 - Elastopaint×2 

 

 

 :آماده سازي سطح

سطوح مي بايست عاري از شيره سيمان و هر گونه ذرات سست از قبيل بتن سست و شکننده، بتن 

 آسيب ديده، و يا ذرات آلوده و ضعيف شده سطح و غير چسبنده باشد. 

 همچنين پوشش هاي سست قديمي با چسبندگي كم نيز ميبايست تخريب و آماده سازي شوند.

 شده مي بايست عاري از هر گونه گرد و غبار و آب باشد. سطوح تميز 

 براي بتن نما، اجرا در قسمت كوچکي از محل پيشنهاد مي گردد. 

 % باشد .1رطوبت مي بايست كمتر از  در عمق يك سانتيمتري درصد 

  :نحوه اختالط

Elasto Paint  صورتي كه اليه اول آماده مصرف مي باشد. اين ماده نياز به رقيق كردن ندارد به جز در

 % آب رقيق مي شود.51به عنوان پرايمر استفاده شود كه در اين صورت با 
 
 

 کاربرد :
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 : روش اجرا

 (mm 15/2 – mm 58/2بار، قطر نازل  512فشار پمپ تقريباً ارلس ) ك رنگ، اسپريت، غلقلم مووسيله ه ب

 درجه  12 - 82: تقريباً زاويه اسپري کردن

 C52°ر حداكثو  C8° : حداقلکاردماي محیط و سطح 

 : در شرايط زير اجرا نگردد

  زير نقطه شبنم 

 در حين بارندگي 

 روي سطح خيس 

 %82در رطوبت هواي باالي  

 

 :انتظارزمان هاي 
 زمان خشك شدن نهايي مقاومت زود هنگام در برابر بارش بين اجراها 

 °C8  ساعت 54حدود  ساعت 1حدود  ساعت 5حدود 

°C 55   ساعت 54حدود  ساعت 5ود حد ساعت 5حدود 

 °C52  ساعت 4حدود  ساعت 5حدود  دقيقه 52حدود 

 

 قابلیت اجراي روي پوشش:

را بدون استفاده از  Elasto Paint  ، مي توان پوششپس از آماده سازي مناسب پوشش هاي قديمي

 اليه پرايمر اجرا كرد.

 .نمائيدتميز سيله آب به والت را آكليه وسايل و ابزار ،پس از استفاده  تمیزکاري:
 

 ز عينك و دستکش استفاده نماييد.م اجرا اهنگا: ايمني پیش بیني هاي

 در آب يا خاک نريزيد.دير اضافي را مقا مسائل زيست محیطي: 

 غير سمي است.: یتممسمو

 بي خطر حمل و نقل : 

 

 دستورات ايمني:

 )سهامي خاص( توليد کننده مواد  شيميايي ساختمان در ايران ناميکاران

 7روز، ابتداي بلوار قيطريه، پالک تهران، بزرگراه صدر، ميدان پي

 info@namikaran.com پست الکترونيک:

 (132)  77272و  33377222-8تلفن: 

 (132)  33377221فکس:   

 www.namikaran.com وب:


