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  NJ-700نانوجهان   عایق دوجزیی الیافدار

 مخصوص آب بندی پشت بام و استخر

 )جایگزین ایزوگام(

،استتخر جایگزین ایزوگام بوده و برای عایق پشت بام محصوالت بهترین یکی از شسانی بسیار زیاد بعنوان این محصول بخاطر انعطاف پذیری و ک   

 ، آبنما یا نمای جانبی سیمانی)نما رومی( استفاده می شود.

گرما و سرما بوده اجرای بسیار مقاوم در برابر اسیدها و جوهر نمک ، مقاوم در برابرکشش و ریز ترکها و ،طوسی این محصول بسیار سبک، به رنگ 

یم ساده ای داشته و مانند رنگ با قلمو ، غلطک یا جاروی دسته دار برای سطوح سیمانی اجرا میگردد و یکی از بهتترین صصویتیات آن قابلیتت تترم

 ساده در یورت سوراخ شدن یا آسیب موضعی به آن است.

 زیر سازی سیمان استفاده گردد.مر روی سیمان باید از پرای دوجزییقبل از استفاده از عایق 

روی ستطح ستیمان اجترا  NJ60کتد  سطح زیر کار را شسته و عاری از گرد و صاک کنید. یک الیه پرایمر مخصوص زیر سازی سیماننحوه استفاده: 

با هم مخلتو  نماییتد و در یتورت و مایع دوجزیی الیافدار را در یک ظرف بزرگتر  ساعت اجازه دهید تا پرایمر صشک شود. پودر 3الی  2و  نمایید

. زیر کار را کمی نمناک کنید و سپس با قلمو و جاروی دسته دار عایق را روی سطح تا یک لیتر آب به آن اضافه کنید تا رقیق و قابل اجرا گردد.نیاز 

 .کنید بطوری که توری کامال محو گردد.ویک الیه مش توری بین دو الیه اضافه کنید و بالفایله الیه دوم را روی آن اجرا  کار اجرا نمایید

 .ب روی سطح عایق شده صودداری کنیدساعت از ریختن آ 8حداقل تا 

الیافدار دوجزیی عایق  

 نوع محصول (مایع و پودر) دوجزیی

 رنگ طوسی

. بهداشتی سرویسهای –بالکن – استخر – بام پشت: مانند سطوح کلیه اببندی مخصوصدرید ضد آب، 011 مصرفموارد     

+ درجه گرما281درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال 01بیش از   مدت ماندگاری 

 وضعیت بعد از صشک شدن انعطاف پذیر و مقاوم در برابر کشش،مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش،غیر سمی،چسبندگی و نفوذ باال

 مقدار پوشش هر یک کیلو نیم برای یک متر مربع 

پس از اجرا در محل اجرا شده از ریختن آب صودداری کنیدساعت 20   زمان صشک شدن 

سال صراب نمی گردد 2تادر یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید   تاریخ انقضا 

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال  5الی 3  ضمانتنامه 

 وزن کیلوگرم28  - کیلوگرم 01
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 NJ-90 نانوجهان  استخر مخصوص ایقع

 مخصوص آب بندی استخر 

 )جایگزین ایزوگام(

آن  یین محصول بصورت رزین تک جزیی آماده به مصرف برای عایق استخرهای سیمانی استفاده میگردد ودر یورت نیاز مشتری بخاطر رنگ آبا

 می توان روی دیواره ها و آب نماهای سیمانی و ... نیز استفاده نمود.

این محصول بسیار مقاوم در برابر اسیدها و جوهر نمک ، مقاوم در برابرکشش و ریز ترکها ، گرما و سرما و سبک بوده در مقابل جذب جلبک 

یگیرد. اجرای ساده ای داشته و مانند رنگ با قلمو ، غلطک یا جاروی مقاومت زیادی داشته و نسبت به سطح سیمان در مدت طوالنی تری جلبک م

دسته دار برای سطوح سیمانی اجرا میگردد و یکی از بهترین صصوییات آن قابلیت ترمیم ساده در یورت سوراخ شدن یا آسیب موضعی به آن 

 است.

استفاده گردد. در استخرهایی که بلوک چینی شده و استاندارد نیستند  ستفاده از این محصول باید از پرایمر زیر سازی سیمانروی سیمان قبل از ا

اجرا گردد و عایق و یک الیه توری مش (NJ-700پیشنهاد می گردد پس از اجرای پرایمر زیرسازی سیمان دوالیه عایق دوجزیی الیافدار کد)

 استخری بعنوان الیه آصر روی آن اجرا گردد.

 2شسته و عاری از گرد و صاک کنید. یک الیه پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان روی سطح سیمان اجرا نمایید و نحوه استفاده: سطح زیر کار را 

 ساعت اجازه دهید تا پرایمر صشک شود. 3الی 

 زیر کار را کمی نمناک کنید و سپس با قلمو و جاروی دسته دار عایق مخصوص را روی سطح کار اجرا نمایید. بعد از یک الی دوساعت مجددا یک 

  الیه دیگر روی عایق قبلی اجرا نمایید.

 روز از ابگیری استخر صودداری کنید. 01الی  7پس از اجرای عایق مخصوص استخر تا 

نانواستخر عایق  

 نوع محصول مایع جزیی تک

بیآ  رنگ 

... و  ساصتمان نمای – استخر – بام پشت: مانند سطوح کلیه اببندی مخصوص، درید ضد آب011  موارد مصرف 

+ درجه گرما281درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال 01بیش از   مدت ماندگاری 

 وضعیت بعد از صشک شدن برابر اشعه ماورا بنفش،غیر سمی،چسبندگی و نفوذ باالانعطاف پذیر و مقاوم در برابر کشش،مقاوم در 

متر مربع سطح سیمان در دوالیه 31الی  21هر ده کیلو برای   مقدار پوشش 

 زمان صشک شدن .کنید صودداری استخر ابگیری از روز 01 الی 7 تا استخر مخصوص عایق اجرای از پس،ساعت20

و نگهداری دور از نور صورشید صراب نمی گردد در یورت بسته بودن درب  تاریخ انقضا 

 وزن کیلوگرم 21 – کیلوگرم 01
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 NJ-600نانو جهان  فیدس عایق

 مخصوص آب بندی پشت بام و نما
 )جایگزین ایزوگام(

 

جایگزین ایزوگام برای عایق پشت بام بوده و البتته نستبت بته این محصول بخاطر انعطاف پذیری و کشسانی بسیار زیاد بعنوان بهترین 

سایر محصوالت قیمت باالتری داشته و بصورت رزین تک جزیی آماده به مصرف برای عایق پشت بام ، آبنما یا نمای جانبی ستیمانی)نما 

 رومی( استفاده می شود.

ک صتوردگی هستتند بعنتوان عتایق نمتا متورد استتفاده قترار از این محصول در شمال کشور که سطوح سیمانی نما بسیار در معتر  تتر

 میگیرد.

این محصول بسیار سبک، به رنگ کامال سفید ، بسیار مقاوم در برابر اسیدها و جوهر نمک ، مقاوم در برابرکشش و ریز ترکهتا و گرمتا و 

ی سطوح سیمانی اجرا میگتردد و یکتی از بهتترین سرما بوده اجرای ساده ای داشته و مانند رنگ با قلمو ، غلطک یا جاروی دسته دار برا

 صصوییات آن قابلیت ترمیم ساده در یورت سوراخ شدن یا آسیب موضعی به آن است.

 قبل از استفاده از عایق سفید روی سیمان باید از پرایمر زیر سازی سیمان استفاده گردد. 

 :نحوه اجرا

با  سطحی رو دیسف قیعا هیال کیمر زیر سازی سیمان و صشک شدن آن ، و اجرای یک الیه پرای کار ریسطح ز یپس از شستشو1- 

 .دینک اجرا  ان یرو گرید هیال کیت ساع ۱و پس از را نموده اجقلمو 

 .استفاده نمایید زین توری مش  از  دیسفت قیعا هیدوال نیب دیتوان یمقاومت و طول عمر م شیجهتت افزا-۲

وسفیدنان عایق  

 محصولنوع  مایع جزیی تک

 رنگ سفید

 موارد مصرف ... و  ساصتمان نمای – استخر – بام پشت: مانند سطوح کلیه اببندی مخصوصضدآب،درید 011

+ درجه گرما101درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال01بیش از   مدت ماندگاری 

 وضعیت بعد از صشک شدن بنفش،غیر سمی،چسبندگی و نفوذ باالانعطاف پذیر ، کشسانی بسیار باال ،مقاوم در برابر اشعه ماورا 

با استفاده از توری مش  متر مربع سطح سیمان در دوالیه 01الی  01کیلو برای  11هر  مقدار پوشش 

کنید ابگیری پشت بام صودداری از روز 01 الی 7 تا پشت بام اجرای عایق از پس، ساعت 10  زمان صشک شدن 

درب و نگهداری دور از نور صورشید صراب نمی گردد در یورت بسته بودن  تاریخ انقضا 

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال 5  ضمانتنامه 

 وزن کیلوگرم 01و  کیلوگرم 11 – کیلوگرم 15
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 NJ-80 نانوجهان ساختمان ینمامخصوص عایق 

 مخصوص آب بندی نمای جانبی ساختمان

 

 

 عایق نماهای جانبی ساصتمان و دیواره های سیمانی استفاده می شود.این محصول بصورت رزین تک جزیی آماده به مصرف و برای 

این محصول بسیار مقاوم در برابر اسیدها و جوهر نمک ، مقاوم در برابرکشش و ریز ترکها و گرما و سرما بوده اجرای ساده ای داشته و 

 مانند رنگ با قلمو ، غلطک یا جاروی دسته دار برای سطوح سیمانی اجرا میگردد.

رنگ این محصول سفید است و مقاومت صیلی زیادی در برابر اشعه ماورا بنفش داشته و پس از اجرا در نمای ساصتمان تا سالیان سال 

 رنگ امکان تولید و ارسال میباشد. ۱۱با سفارش مشتری تا تغییر رنگ نخواهد داد.

 زیر سازی سیمان استفاده گردد. روی سیمان قبل از استفاده از این محصول بهتر است یک الیه از پرایمر

نحوه استفاده: سطح زیر کار را شسته و عاری از گرد و صاک کنید. یک الیه پرایمر مخصوص زیر سازی سیمان روی سطح سیمان اجرا 

وص یق مخصساعت اجازه دهید تا پرایمر صشک شود. زیر کار را کمی نمناک کنید و سپس با قلمو و جاروی دسته دار عا 3الی  2نمایید و 

 را روی سطح کار اجرا نمایید. بعد از یک الی دوساعت مجددا یک الیه دیگر روی عایق قبلی اجرا نمایید.

 

ساصتمان نما نانو عایق  

 نوع محصول مایع جزیی تک

رنگ  01  رنگ 

ساصتمان جانبی نمای بندی آب مخصوصدرید ضد آب ،011  موارد مصرف 

گرما+ درجه 021درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال 05بیش از   مدت ماندگاری 

 وضعیت بعد از صشک شدن انعطاف پذیر و مقاوم در برابر کشش،مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش،غیر سمی،چسبندگی و نفوذ باال

مترمربع سطح سیمان در دوالیه 01الی  03کیلو گرم برای حدود  01هر   مقدار پوشش 

کنید ابگیری پشت بام صودداری از روز 01 الی 7 تا پشت بام اجرای عایق از پس-ساعت 20  زمان صشک شدن 

 تاریخ انقضا در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید صراب نمی گردد

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال 5الی  3  ضمانتنامه 

 وزن کیلوگرم 25 – کیلوگرم 21 – کیلوگرم 01
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  NJ-201نانوجهان    عایق قیر پلیمری

،پشت دیواره فنداسیون و ...مخصوص سطوح سیمانی   

 

 

 با چسبندگی فوق العاده باال ، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ریز ترکهای سیمان است.این محصول بر پایه قیر مایع و پلیمرهای صاص 

 بخاطر اجرای ساده ،

ایزوگامهای سوراخ شده ، ترکیده ، محل انطباق لبته ترمیم با قلمو ، غلطک یا جاروی دسته دار در دو الیه روی سطح اجرا میگردد. برای 

 یار مناسب و کاربردی است.های ایزوگام ، لبه پشت بام و ... بس

از این محصول  برای آببندی دیواره های فنداسیونها در ساصتمانهایی که از سطح زمین پاینتر قرارمی گیرند و با صاک کوچته در ارتبتا  

 هستند و امکان نفوذ آب دارد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

گرد و صاک نمایید. قبل از استفاده محتویات آن را با هتم مخلتو  نماییتد تتا یتک نحوه استفاده: سطح زیر کار را کامال شسته و عاری از 

همزمان یک الیه مش توری بین دوالیه پهن کنید و یک  با قلمو ، غلطک یا جاروی دسته دار عایق را روی سطح اجرا نمایید دست گردد.

داشتی ها و ..( .برای دیواره فنداسیونها نیاز بته تتوری متش الیه دیگر قیر پلیمری روی مش اجرا کنید)برای پشت بام یا کف سرویس به

 نداشته و فقط دوالیه عایق کافی میباشد.

 عایق قیر پلیمری    

 نوع محصول تک جزیی 

 رنگ صاکستری 

 موارد مصرف آببندی پشت بام ، دیواره فنداسیونها ، سطوح سیمان ، ایزوگام ، اسفالت

گرما+ درجه 01درجه سرما تا  21-از   مقاومت گرما و سرما 

سال 01بیش از   مدت ماندگاری 

قابل تردد و ...  –االستیته و انعطاف پذیر  –چسبندگی باال   وضعیت پس از اجرا 

در دوالیه متر مربع 01الی 02کیلوبرای  21هر   مقدار پوشش 

ساعت پس از اجرا در محل اجرا شده از ریختن آب و تردد صودداری کنید 20  صشک شدنزمان    

سال ماندگاری دارد 3در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید بیش از   تاریخ انقضا 

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال  5الی  3  ضمانتنامه 

 وزن کیلوگرم 25 -کیلوگرم  21 –کیلوگرم 01
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 NJ-900نوآبگریز نانو جهان الک نا

 آب بندی و آبگریز کلیه سطوح

 جهت آببندی استخر کاشی شده ، پشت بام موزاییک شده و ...

 

صاییت آبگریزی و آببند پایه حالل نفتی و کامال بی رنگ و شفاف و نیمه براق  ٪011این محصول بصورت رزین آماده به مصرف با  

 است.

اکثر سطوح مانند: سیمان ، آجر ، چوب ، موزاییک ، گچ ، کاشی و سرامیک ، فلز ، کناف ، رنگ و غیره را در فضاهای قابلیت استفاده روی 

مختلف مانند: استخر کاشی و سرامیک شده ، نمای ساصتمان ، آبنماها ، مصنوعات فلزی و چوبی ) روی درب چوبی سرویسهای بهداشتی( 

 از پوسیده شدن و از بین رفتن سطوح را دارد. و غیره جهت آب بندی کامل  و جلوگیری

یکی از پرکاربرد ترین موارد مصرف این محصول ، استخرهای کاشی سرامیک شده و پشت بامهای موزاییک شده ای هست که مشکل 

 آب بند و آبگریز میگردد. ٪۱۱۱الیه از این محصول  ۳نشت نم و رطوبت پیدا کردند که با اجرای دو الی 

شدن یک الیه کامال منسجم ، نیمه براق ، مقاوم در برابر اسیدها و مواد قلیایی و مقاوم در برابر گرما و سرما ایجاد میگردد پس از صشک 

 و بدون چسبندگی با قابلیت تردد می باشد. 

ات ان دهید تا محتویظرف محتوی الک را تک ،قبل از باز کردن درب نحوه استفاده: سطح زیر کار را شسته و عاری از گرد و صاک کنید.

قلمو یا غلطک الک نانو را روی سطح اجرا نمایید و مطمئن شوید که تمام سطح با محلول آغشته  پیستوله ،سپس با آن با هم ترکیب شوند. 

شی در استخرهای کا ساعت و صشک شدن الیه اول ، یک الیه دیگر از الک نانو روی الیه اول اجرا کنید. 3شده باشد. پس از دو الی 

 الیه اجرا گردد. ۳سرامیک شده بهتر است 

نانوآبگریز الک  

 نوع محصول مایع جزیی تک

وشفاف رنگ بی  رنگ 

مانند :نمای ساصتمان ، استخر یا پشت بام موزاییک شده ، چوب ، فلز و ...، سطوح کلیه آبگریز و بندی آب   موارد مصرف 

+ درجه گرما011درجه سرما تا  -01از  و سرمامقاومت گرما    

سال 01بیش از   مدت ماندگاری 

 وضعیت بعد از صشک شدن درید آبگریز 011قاوم در برابر اشعه ماورا بنفش،غیر سمی،چسبندگی و نفوذ باال ، مقاوم در برابر تردد ، م

مترمربع سطح در دوالیه پر پوشش 51الی  31کیلو گرم برای حدود  01هر   مقدار پوشش 

 زمان صشک شدن .کنید صودداری شده عایق سطح روی آب ریختن از ساعت 04 تا حداقل

 تاریخ انقضا در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید تا یکسال

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال 5الی 3  ضمانتنامه 

 وزن لیتری 11 – لیتری 01 – لیتری 5 – لیتری0
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   NJ-903جذبی نانوجهاننانو بی رنگ عایق

 آبگریزسطوح نما،موزاییک،گچ و ..

... جهت آببندی استخر کاشی شده ، پشت بام موزاییک شده و  

ی نگذاشته و کامال ک نانو ، هیچگونه اثری از صود باقکه پس از اجرا روی سطوح  بر صالف ال اب و کامال بی رنگ و شفاف استپایه  این محصول 

برسد صاییت آبگریزی صود را نشان می دهد. جذب سطح شده و فقط زمانیکه آب به سطح   

آجر ، چوب ، موزاییک ، گچ و غیره را در فضاهای مختلف مانند: نمای ساصتمان ، مصنوعات چوبی ) قابلیت استفاده روی اکثر سطوح مانند: سیمان ، 

 روی درب چوبی سرویسهای بهداشتی( و غیره جهت آب بندی کامل دارد.

 سطوح اجرا کرد ا قلمو و غلطک رویآب رقیق نمود و با پیستوله ی درید100با   این محصول را باید بسته به میزان تخلخل یا وضعیت سطح

)بسته به نوع سطح و به اصتیار  آبعایق نانو را به یک لیتر لیتر  ۱هر نحوه استفاده: سطح زیر کار را شسته و عاری از گرد و صاک کنید.

 مجری ( مخلو  نموده و رقیق نمایید . سپس  یک الیه بصورت پاششی و یا با قلمو یا غلطک  روی سطح اجرا کنید .

 ساعت از ریختن آب روی سطح عایق شده صودداری کنید 8حداقل تا 

 یگری نمیتوانید روی آن اجرا کنیدنکته: پس از اجرای این محصول روی سطح هیچ متریالی ساصتمانی د

 

 نانو رنگ بی ایقع

 نوع محصول مایع جزیی تک

 رنگ  رنگ بی

 موارد مصرف سرویسهای بهداشتی و .. –بالکن –استخر  –پشت بام در   ،موزاییک،گچسیمانی آبگریزسطوح

+ درجه گرما021درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال 02بیش از   مدت ماندگاری 

  ، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر کشش،مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش،غیر سمیدرید آبگریز ، 011

 چسبندگی و نفوذ باال

 وضعیت بعد از صشک شدن

 مقدار پوشش  الیه  مترمربع سطح در یک 01الی  11برای حدود  آبلیتر01با همراه گرمکیلو 01هر 

 زمان صشک شدن کنید صودداری شده عایق سطح روی آب ریختن از ساعت 8 تا حداقل

تا یکسال در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید   تاریخ انقضا 

اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکتدر یورت  -سال  5الی 3  ضمانتنامه 

 وزن  لیتری0
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  NJ-303  ژل میکروسیلیس  نانوجهان

 روان کننده ، افزایش دهنده مقاومت و آببند کننده بتن

 

 

 بتن مقاومت زانیم بردن باال و اسالمپ بردن باال بمنظور که باشد یم یصاکستر رنگ به یجزئ تک محصول ینوع سیلیکروسیم

 کاهش لیبدل شدن صشک ندیفرآ در جهینت در که گرددیم بتن یساز آماده مراحل در آب مصرف کاهش و یبند آب نیهمچن

 بتن تولید میشود. یباال اریبس استحکام باعث نانوجهان، کروژلیم مصرف با همزمان آب، یها حباب تعداد

این محصول استفاده از آب  برای روان کردن بتن را بسیار کاهش داده به همین دلیل بتن حایل بسیار سخت ، مقاوم و دارای مقاومت .

کیلو سیمان  ۰۱بیشتر در برابر نفوذ آب می گردد.یعنی در زمانم بتن ریزی برای روان شدن بتن به جای استفاده زیاد از آب در هر 

می گردد و بتن بسرعت حالت روان پیدا کرده و عملیات بتن ریزی با کمترین مصرف آب و بهترین کیفیت اجرا کیلو ژل استفاده  2.5

  می گردد.

موارد استفاده: در بتن ریزی پی و مرحله سفتکاری ساصتمان ، ساصت مقاطع آببند، بتن های پر مقاومت و نفوذناپذیر ، بتن های نیازمند 

به حداقل هدایت الکتریکی ، بتن ریزی در مناطق تحت حمله یونهای مخرب شیمیایی مثل نواحی شمالی و جنوبی کشور ، سازه های در 

امیکی ، ضربه و صستگی ساصت اسکله ها ، پل ها ، مخازن ، ساصت بتن تصفیه صانه ها و استخرها و شبکه های معر  بارش های دین

 فاضالب شهری 

 کروسیلیس یژل م

 نوع محصول ژل جزیی تک

 رنگ صاکستری 

 موارد مصرف بتن کننده آببند و مقاومت دهنده افزایش ، کننده روان

درید 21الی  05  میزان افزایش مقاومت بتن  

درید  11الی  55  میزان آببندی بتن  

بتن در مصرفی سیمان میزان درید 2.5الی  2 مصرف میزان  مقدار مصرف 

 وزن کیلوگرم 25
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  NJ-300  نانوجهان ژلمیکرو 

 روان کننده ، افزایش دهنده مقاومت و آببند کننده بتن

 

 

 نیمقاومت بتن و همچن زانیظور باال بردن اسالمپ و باال بردن مباشد که بمن یم یبه رنگ صاکستر یمحصول تک جزئ ینوع  کروژلیم

 لیصشک شدن  همزمان با مصرف ،بدل ندیدر فرآ جهیکه در نت گرددیبتن م یو کاهش مصرف آب در مراحل آماده ساز  یآب بند

شود یم  دیبتن تول یباال اریبس کامآب باعث استح یکاهش تعداد حباب ها  

این محصول استفاده از آب  برای روان کردن بتن را بسیار کاهش داده به همین دلیل بتن حایل بسیار سخت ، مقاوم و دارای مقاومت 

کیلو سیمان  51بیشتر در برابر نفوذ آب می گردد.یعنی در زمانم بتن ریزی برای روان شدن بتن به جای استفاده زیاد از آب در هر 

می گردد و بتن بسرعت حالت روان پیدا کرده و عملیات بتن ریزی با کمترین مصرف آب و بهترین کیفیت اجرا کیلو ژل استفاده  2.5

  می گردد.

موارد استفاده: در بتن ریزی پی و مرحله سفتکاری ساصتمان ، ساصت مقاطع آببند، بتن های پر مقاومت و نفوذناپذیر ، بتن های نیازمند 

تن ریزی در مناطق تحت حمله یونهای مخرب شیمیایی مثل نواحی شمالی و جنوبی کشور ، سازه های در به حداقل هدایت الکتریکی ، ب

معر  بارش های دینامیکی ، ضربه و صستگی ساصت اسکله ها ، پل ها ، مخازن ، ساصت بتن تصفیه صانه ها و استخرها و شبکه های 

 فاضالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میکروژل

 نوع محصول ژل جزیی تک

 رنگ صاکستری 

 موارد مصرف بتن کننده آببند و مقاومت دهنده افزایش ، کننده روان

درید31الی  05  میزان افزایش مقاومت بتن  

درید  71الی  11  میزان آببندی بتن  

بتن در مصرفی سیمان میزان درید0الی 3 مصرف میزان  مقدار مصرف 

 وزن کیلوگرم 25
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  NJ-306  نانوجهان دآب کننده بتن/مالت ضمایع 

 WATER STOP    کننده بتن
 

 

 این محصول بصورت مایع بوده و برای موارد زیر استفاده میگردد:

 مخازن جهت بند آب مالت و بتن دیتول - یائیمیش یمحلولها ریتاث وتحت مرطوب مناطق جهت نیارپائیبس یرینفوذپذ با بتن دیتول

  سرعت کاهش و بتن سطح یرو جلبک جادیا از یریجلوگ - حوضچه و استخر و سد ،تونل نگهدارنده و حائل یوارهاید شرب، آب

 یسازگار - بتن یانداصتگ آب و شدن جمع ،یصوردگ ترک کاهش - سازه عمر شیوافزا آرماتورها از حفاظت - آن شدن یکربنات

 و بتن چسب با محصول نیا همزمان استفاده - خبندانی و سرما طیشرا برابر در دوام با و مقاوم بتن دیتول - پرتلند مانیس انواع با

 .گرددتوییه نمی یخ ضد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مایع ضد آب کننده بتن

 نوع محصول مایع جزیی تک

 رنگ سبز

 موارد مصرف بتن کننده آببند و مقاومت دهنده افزایش ، کننده روان

+ درجه گرما281درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

بتن در مصرفی سیمان میزان درید 0.5الی 0 مصرف میزان  مقدار مصرف 

 وزن کیلوگرم21
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NJ-60نانوجهان  پرایمر مخصوص زیرسازی سیمان

 مکمل عایق پشت بام ، استخر و نما
 

 

 

بسیار باال است و به عنوان یک مکمل  قبل از اجرای هر عایق درید صاییت اببندی با چسبندگی ۳۱این محصول بصورت یک رزین با 

رطوبتی پایه آب روی سطح سیمان در پشت بام ، استخر ، نما ، دیواره ای سیمانی و ... اجرا می شود تا محصول نهایی ضمن چسبندگی 

 بیشتر روی سطح ، طول عمر و کیفیت باالتری پیدا کند.

ح پشت بام موزاییک شده هم استفاده می گردد و با ورود به تمام منافذ و درزها تا بخش زیادی از این محصول در زمان درزگیری سطو

نحوه استفاده: پس از شستشوی سطح سیمان  آنها را آببند نموده و آماده اجرای چسب آببند یا عایق های درزگی در مراحل بعدی می کند

 ساعت عایق نانو را روی آن اجرا کنید. 3الی  2تا کامال جذب سطح گردد و پس از با قلمو یا غلطک پرایمر را روی سطح سیمان اجرا کنید 

 

 

 سیمان زیرسازی مخصوص پرایمر

 نوع محصول مایع جزیی تک

شفاف و رنگ بی  رنگ 

 موارد مصرف سیمان سطح به عایق چسبندگی افزایشو  نما و استخر ، بام پشت عایق مکمل

گرما+ درجه 281درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال 5بیش از   مدت ماندگاری 

متر مربع بسته میزان تخلخل سیمان 81الی  11کیلو برای  21هر   مقدار پوشش 

 زمان صشک شدن ساعت 3 الی 2

 تاریخ انقضا سال2در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید تا 

 وزن کیلوگرم 21 – کیلوگرم 0
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 NJ-55 نانو جهان  پودری  نفوذگر

 ضد آب کننده و پر کننده خلل فرج های بتن 

 

 

 شده بیکن ترتسطح بتن با آهک آزاد موجود در ب یباشد که پس از اصتال  با آب و اجرا بر رو یماده آب بند کننده و محافظ بتن م کی

بتن باعث  یکه با نفوذ به داصل صلل و فرج حفره ها دهدیم لیمحلول در آب تشک ریشکل و غ یسوزن ابندهیرشد  یستالیکر باتیترک

 شود  یآن م یانسداد کامل و آب بند

منابع  یآب بند البآب و فاض یلوله ها ییایمیمحافظت ش، یآب بند یساحل یدر نواح یبتن یسازه ها ییایمیمحافظت ش :موارد مصرف

 در مجاورت مواد صورنده  یسطح بتن یپوشش محافظ بر رو،صنک کننده  یبرج ها ،استخر یبتن

ابل آفتاب مقاوم در مق ،ریبا بتن ز یو دائم کپارچهی هیال جادیا، باال  کیدرواستاتیمقاوم در برابر فشار ه ،سطوح مرطوب یقابل اجرا بر رو

  نه و نوبتن که یبر رو یقابل اجرا از هر دو قسمت مثبت و منف ییایمیدر مقابل مواد ش قاومامکان تنفس در بتن م جادیو ا

 :مصرف  زانیروش و م

 :ب مانندبا روش مناس دیبتن قبالً با یقلیباشد سطوح ی یو فاقد قطعات سست گرد و غبار و چرب زیکامالً تم دیبا یکار م ریسطح ز

 بتن باز شود  منافذ و صلل فرج های کامال مناسب شود تا  ییشو دیاس ایفشار آب ،سندبالست 

 ۲ یال میو ن کیمصرف  زانیم دییسطح مورد نظر اعمال اعمال نما یقلم و با پوشش بر رو لهیو به وس دیینمارا با آب مخلو  سپس پودر 

گرم تا چند روز مرطوب نگه داشته شود ممکن  یآب و هوا طیعمود برهم اعمال شود در شرا هیباشد که بهتر است در دو ال یم لوگرمیک

 هفته طول بکشد ۳تا  ۲ ییاست اثر نها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفوذگر پودری 

 نوع محصول پودر جزیی تک

 رنگ صاکستری روشن 

 موارد مصرف ضد آب کننده و پر کننده صلل فرجهای بتن بصورت نفوذ در بتن

 وزن کیلوگرم 21
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  NJ-55  نانوجهان رآنی گی

 جهت آببندی در فشار آب منفی استخر ، چاله اسانسورها
 واحدهای منفی یک و ...

 

 

 .گردد  یم قهیدق کیآن به کمتر از  رشیباعث کاهش زمان گ مانیاست که پس از اضافه شدن به س پودری ریگ آنی

به  ازیه نک یموارد هیکل یها و به طور کل ینیرزمیمنابع و مخازن ز یبتن یآب در سازه ها دیداز نشت ش یریجلوگ یبرا ترکیب نیاز ا

 گردد  یباشد استفاده م از نشت آب یدائم ایموقت و  یریجلوگ

  یاساس راتیانجام تعم یبرا، هیاول یآب بند راتیجهت انجام تعم طیصشک کردن مح،از نشت آب  یریجلوگ: موارد مصرف 

 . دیینما یرا جمع آور طیاضافه مح یآب ها، دییجدا نما سست را از آن و قطعات  زیکار و تم ریابتدا سطح زنحوه استفاده: 

 د.ییمخلو  استفاده نما مانیس حجمرا با دو  یک حجم از انی گیر 

به یورت تک  نشت وسیعی داردکه سطح موردنظر  یاز زمان آغاز مخلو  کردن است در یورت هیثان ۰۱ یال ۳۱مخلو   رشیزمان گ 

ت آن را به محل نشدر یس یو یتکه لوله پ کیسپس با قرار دادن  دیینما تینقطه هدایک را به  تکه نش بیترت نیبه ا دیکن عملتک 

ر بتن در داصل لوله جلو و گرفتا ایتکه سنگ  کیسپس با قرار دادن  دییبه صارج انتقال داده و اطراف آن را محکم نما و سپسداصل آن 

 دیبپوشان ریآن را با مالت آن گ یبالفایله رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنی گیر

 نوع محصول پودری جزیی تک

 رنگ  سفید

 موارد مصرف ینیرزمیمنابع و مخازن ز یبتن یآب در سازه ها دیداز نشت ش یریجلوگ

درید  011  میزان آببندی بتن  

 مقدار مصرف یک به دو ترکیب با سیمان
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 NJ-50نانوجهان  چسب کاشی

 برای کاشیکاری استخر، سرویسهای بهداشتی و ...

یمان و فیلرهای معدنی با قدرت چسبندگی و انعطاف پذیری باال و بسیار قوی که این محصول یک چسب حرفه ای و بسیار قوی بر پایه س

  تفادهسطوح سیمانی اس با اب ترکیب شده و بصورت صمیر اماده مصرف برای نصب انواع کاشی ، سنگ و سرامیک در کف، بدنه و سقف

 می گردد.

 بسیار مناسب است.برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و سرد و محیط های مرطوب 

ستفاده اکاشی کاری برای در سرویسهای بهداشتی مشرو  به ایجاد یک الیه یک دست و با ضخامت مناسب  از چسب کاشی نانوجهان 

نمود اما باید درزگیری کاشی سرامیکها نیز با محصوالت درزگیر نانوجهان مانند عایق دوجزیی یا چسب  / صمیر بندکشی استفاده و 

 د.درزگیری کر

 .نحوه استفاده: به مقدار الزم آب به چسب کاشی اضافه نموده و استفاده نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چسب کاشی

 نوع محصول پودری تک جزیی

 رنگ سفید و صاکستری

مصرفموارد                                                          سطوح سیمانی نصب انواع کاشی ، سنگ و سرامیک در کف، بدنه و سقف  

+ درجه گرما ، مقاوم در برابر اسید و جوهر نمک021درجه سرما تا  -5از   مقاومت گرما و سرما /اسید 

 تاریخ انقضا درجه( 01ماه )دمای نگهداری + 31در ظرف دربسته ، دور از یخبندان و تابش نور صورشید 
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   NJ-701دوغاب درزگیر نانو )دوجزیی( نانوجهان 

بدون نیاز به تخریب ،مخصوص آببندی و درزگیری  
 

 

ضد زنگ  -کولر  کف آببندی و( میلیمتر یک از کمتر درز) موزاییک و سرامیک و کاشی درز درزگیری و آببندی ، مخصوص اجرای ساده

 زدگی و ضد پوسیدگی  صصوییات بارز این محصول میباشد.

بصورت دوجزیی پودر و مایع و به رنگ سفید بوده که باید با هم ترکیب گردیده و بدون نیاز به آب بصورت یک دوغاب برای درزگیر 

 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد. ۱درزهای کمتراز 

ین نمی رود برای همین در پس از صشک شدن با هیچ اسید و شوینده ای و آب جوش یا سرد یا در اثر شستشوی مداوم سرویسها از ب

 حین استفاده و قبل از صشک شدن  باید روی کاشی و سرامیکها با دستمال نمناک تمیز گردد

 نحوه استفاده:

 میلیمتر صالی کنید و با دستمال نمدار زیر کار را تمیز و عاری از گرد و صاک نمایید. 0درز کاشی و سرامیک را به اندازه  

ف کامال با هم مخلو  نمایید. ترکیب حایل بصورت دوغاب آماده به مصرف گردد. سپس درون درزها را با پودر و مایع را در یک ظر

 این مایع کامال پر کنید و بالفایله با دستمال نمناک روی کاشی و سرامیکها را تمیز نمایید.

 ساعت از ریختن آب روی سطح عایق شده صودداری کنید. 8حداقل تا 

نانو درزگیر دوغاب  

 نوع محصول ( مایع و پودر) جزیی دوغاب دو

)شیری(سفید  رنگ 

 موزاییک و سرامیک و کاشی درز درزگیری و آببندی ، مخصوص درید ضد آب،اجرای ساده011

ضد زنگ زدگی و ضد پوسیدگی -کولر  کف آببندی و( میلیمتر یک از کمتر درز)  

 موارد مصرف

+ درجه گرما041درجه سرما تا  -01از  گرما و سرما مقاومت   

سال ۰بیش از   مدت ماندگاری 

میلیمتر 0متر طول درز با ضخامت  01یک سرویس بهداشتی  یا یک حمام  و یا   مقدار پوشش 

ساعت پس از اجرا در محل اجرا شده از ریختن آب صودداری کنید 01الی 4   زمان صشک شدن 

نمی گردد در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید صراب  تاریخ انقضا 

 وزن  گرم کیلو10 -گرم  011
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 NJ-804 نانوجهان  یاسپری نانو آبگریز سرویس بهداشت

 آبگریز و آب بندی کلیه سطوح                                                             

 ، بالکن  و ...( ییآشپزصانه ، حمام ، دستشومخصوص آب بندی  کف ) 

 کامال پر هستند استفاده میگردد.نکته:این محصول بعنوان پیشگیری کننده و فقط برای سطوحی که درزها 

 :روش استفاده   

 یرا به تمام عیو با قلمو ما دیکن یها اسپر یدرز کاش یسپس از محلول  رو. دینموده و کامال صشک کن زیرا تم کیو سرام یتدا سطح کاشاب

 . ها پوشش داده شود کیو سرام یلبه کاش ینموده تا کامال درزها و رو تیسطوح درزها هدا

 .کامال صشک شود تا دیکن یشده صوددار قیآب در محل عا ختنیساعت از ر 01مدت حداقل به 

      

 بهداشتی سرویس آبگریز نانو اسپری

 نوع محصول مایع جزییتک 

 رنگ  رنگ بی

 موارد مصرف                                                            کییو موزا کی،سرام یدرز کاش ،  آبگریزسطوحدرید آببند و011

، مقاوم در برابر اسید و جوهر نمک + درجه گرما011درجه سرما تا  -5از  /اسید مقاومت گرما و سرما   

 مدت ماندگاری سال1

 وضعیت بعد از استفاده ایجاد براقیت باال و بدون بو، سازگار با محیط زیست ، بدون کلر و فرمالین

متر مربع سطح ۱۰گرم برای 51هر   مقدار پوشش 

 زمان صشک شدن .شود صشک کامال تا کنید صودداری شده عایق محل در آب ریختن از ساعت 01 حداقل مدت به

 تاریخ انقضا سال0در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید تا 

نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکتدر یورت اجرا توسط  -سال 0  ضمانتنامه 

 وزن میلی لیتر 51
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  NJ-100چسب آب بند ماستیک نانوجهان 

 جهت آب بندی و بندکشی درزها 
 
 
ن محصول با قدرت آببندی و چسبندگی بسیار زیاد برای کاربردهای مختلف مانند آببندی سرویسهای بهداشتی ، درز موزاییک و ای

استخرها، پشت بام و نمای ساصتمان ، درز انقطاع و همینطور بعنوان یک چسب قوی برای چسباندن کاشی و سرامیک به   سرامیک در 

، چوب ، فلز و سایر اجسام و همینطور برای درز و فضای باز دور درب و پنجره ها، نورگیر ، ناودونی ، بدنه ،سنگ نما ،  قرنیز ، شیشه 

       حدفایل بین لبه های شیروانی های فلزی و سیمانی و یدها مورد دیگرقابل استفاده می باشد.

 تولید و عرضه گردیده است. کیلویی  01و  0گرم ، 251برای سهولت در استفاده در بسته بندیهای مختلف مانند 

این محصول پس از صشک شدن کامال انعطاف پذیر ، به رنگ سفید ، کامال مقاوم در برابر اسیدها و جوهر نمک ، آب گرم و سرد ، 

 شستشوی مداوم سرویسها و ...بوده اجرای بسیار ساده ای دارد و پس از استفاده ظرف چند ساعت کامال صشک و غیر قابل جدا شدن از

 سطح می شود.

 میلیمتر صالی کنید و با دستمال نم دار زیر کار را تمیز و عاری از گردو صاک نمایید. 0نحوه استفاده: درز کاشی و سرامیک را به اندازه 

مناک ن پلمپ ظرف را باز کنید و به ارامی چسب را درون درزها یا هر سطحی که نیاز هست بریزید و کامال پر کنید و بالفایله با دستمال

      ساعت از ریختن آب روی سطح عایق شده صودداری کنید. 8حداقل تا  روی کاشی و سرامیکها را تمیز نمایید.

 

 

 چسب آببند ماستیک

 نوع محصول تک جزیی صمیر ماستیک

 رنگ سفید

درز  –دور ناودون  –مخصوص آببندی و درزگیری درز کاشی و سرامیک و موزاییک دور درب و پنجره ها 

 بین ورقه های گالوانیزه شیروانی و ...

 موارد مصرف

+ درجه گرما021درجه سرما تا  05-از   مقاومت گرما و سرما 

سال ۰بیش از   مدت ماندگاری 

میلیمتر 0متر طول درز با ضخامت  ۲۱یک سرویس بهداشتی + یک حمام  و یا   مقدار پوشش 

از ریختن آب صودداری کنیدساعت پس از اجرا در محل اجرا شده  02الی 8  زمان صشک شدن 

 تاریخ انقضا در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید صراب نمی گردد

در یورت اجرا توسط نمایندگان و پیمانکاران رسمی شرکت -سال 2  ضمانتنامه 

01-گرم  + 011  وزن 
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   NJ-103 بندکشی نانوجهان درزگیرو پودر

 مخصوص درزگیری و بندکشی بدون تخریب

 

 

 مصرف باید به مقدار الزم با آب ترکیب گردد .این محصول بصورت پودر نانو با ترکیبات پلیمری هست و برای 

 آببند ، بسیار مقرون بصرفه بوده و اجرای ساده ای دارد. ٪011این محصول 

ابل ضد زنگ زدگی و ضد پوسیدگی فلز قکولر و  کف آببندی و همینطور  موزاییک و سرامیک و کاشی درز درزگیری و آببندی مخصوص

ی لیسه کشی و ماهیچه کشی گوشه و بدنه سطوح سیمانی ، درز انقطاع و ...  بوده و پس ازاستفاده استفاده است و از ظروف بزرگتر برا

 درمقابل اسید و جوهر نمک و آب سرد و گرم بسیار مقاوم می باشد.

 

از گرد و صاک نموده و را تمیز و عاری  میلیمتر صالی کنید و با دستمال نم دار زیر کار 0نحوه استفاده: درز کاشی و سرامیک را به اندازه 

 با دستمال نمناک روی کاشی و سرامیکها را تمیز نمایید. سپس مخلو   کامال پر کنید وبا 

 ساعت از ریختن آب روی سطح عایق شده صودداری کنید. 8حداقل تا 

  
 

بندکشی ، درزگیری و ماهیچه کشی پودر  

 نوع محصول (پودر) تک جزیی

)شیری(سفید  رنگ 

 – موزاییک و سرامیک و کاشی درز درزگیری و آببندی ، مخصوص آب،اجرای سادهدرید ضد 011

 ماهیچه کشی دور سطح و ...

 موارد مصرف

+ درجه گرما01درجه سرما تا  -01از   مقاومت گرما و سرما 

سال01بیش از   مدت ماندگاری 

ساعت پس از اجرا در محل اجرا شده از ریختن آب صودداری کنید 02الی 8   زمان صشک شدن 

 تاریخ انقضا در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از رطوبت صراب نمی گردد

 وزن کیلوگرم 35 –کیلوگرم  21 –گرم  351
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   NJ-110حلول لکه بر نانوجهان م

 براق کننده ، لکه زدایی ، سفید کننده

 تمیز کننده فوری کف سرویسهای بهداشتی ، شیرآالت ،استیل گاز ، شیشه و ...
 

 جایگزین جوهر نمک و وایتکس، بدون بو، بدون آسیب به پوست

 لکه بر و چربی زدای قوی سطوح سخت بالفایله پس از استفاده

های بهداشتی با جوهر نمک بسیار آزار دهنده و صطرناک است و اکثر صانمها بخاطر سم و بوی بد این محصوالت شستشوی سرویس 

 شیمیایی دچار مشکالت تنفسی و ریوی می شوند.

 این محصول بعنوان یک لکه بر و سفید کننده بسیار قوی و در عین حال بدون بو و بدون اسیب به پوست عمل می کند.

تری گچ داصل ظروف ک –است و برای تمیز کاری و سفید کاری کف سرویسهای بهداشتی ، جرم و اکسید روی شیرآالت کامال بی رنگ 

 و قوری ، تمیز کاری روغن ماشین و دوده چسبیده شده روی موزاییکهای کف پارکینگها وبسیاری سطوح دیگراستفاده می شود.

د ه بریو تمیز کنندگی  بسیار باالتر برای مصارف ینعتی و بیمارستانی نیز تولینمونه ینعتی این محصول در وزنهای مختلف با قدرت لک

 گردیده است.

 ثانیه یبر کنید سپس با فشار آب یا دستمال سطح را تمیز کنید.  ۱۰نحوه استفاده: مایع را روی سطح مورد نظر بریزید و 

 

 بر لکه محلول

 نوع محصول مایع تک جزیی

 رنگ  رنگ بی

 موارد مصرف ... و شیشه ،  شیرآالت ، بهداشتی سرویسهای کف فوری کننده تمیزلکه بر و 

+ درجه گرما011درجه سرما تا  -5از   مقاومت گرما و سرما 

 وضعیت بعد از استفاده ایجاد براقیت باال و بدون بو، سازگار با محیط زیست ، بدون کلر و فرمالین

/ کاشیمتر مربع سطح سرامیک  6گرم برای  011هر   مقدار پوشش 

 زمان صشک شدن ثانیه ۱۰

 تاریخ انقضا سال 0در یورت بسته بودن درب و نگهداری دور از نور صورشید تا 

 وزن 01-گرم + میلی 400
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   NJ-1000نانوجهان  آببند و ضد لکحلول ممولتی 

 

 سرویس ضد آب کننده سطوح کاشی و سرامیک در 

 کننده سطوح بهداشتی و ضد لک و ضد کثیف
 ،آشپزصانه و  یبهداشت یسهایضدآببند کردن کف سرو یمحصول برا نیاز

 در کف هتلها، رستورانها ، کافه ها و تاالرها و  نطوریو هم ییرایپذ یسالنها

 .شودیشده استفاده م کیسرام یکاش یشده و استخرها کییموزا یپشت بامها نطوریهم

و سطح  کندیم یریبه سطح جلوگ یفیو کث یالودگ دنیاز چسبرنگ  یو ب ینامرئ هیال کی جادیمحصول عالوه بر ضدآب کردن ، با ا نیا

 .گرددیم زیمانند جوهر نمک کامال تم ندهیبه مواد شو ازیبا آب و بدون ن کهایسرام یکاش

 .کندیم یریجلوگ کهایو سرام یو کدر شدن بندکاش اهیس از

محصول استفاده  نیاز دیتوانیم زین یو چوب یفلز یها نتیکاب ی،داصل و رو یبهداشت یسهایضدآب کردن پشت درب سرو یبرا

 .دیکن

  .باشدیم کسالیمحصول پس از استفاده  نیا یماندگار دیاستفاده نکن یدیاس ندهیاز مواد شو اگر

 . رساندینم یبیتنفس آس ایب بوده و به پوست و آ هیپاNJ1000 محلول یمولت

اجرا  کیسرام یسطوح کاش یآنرا طبق دستورالعمل رو دیتونیم قهیظرف چند دق یساده است و براحت اریمحصول بس نیاز استفاده

 .دیآن استفاده کن ادیز اریبس یایو از مزا دیکن
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 NJ-57 نانو جهان  زیگرم ر کیماست

 صاص با استحکام یها نیو رز یریق یهاالستومر پا عینو رگیدرز 

  یپر کردن انواع درزها یباال برا یریو انعطاف پذ ی،فرسایشیزشلر 

 و غیره یو فلز یبتن یدر سازه ها

 این ماده با جذب حرارت به یورت غیر مستقیم ذوب شده و پس 

 از ریزش درون درزها و سرد شدن دارای چسبندگی فوق العاده، 

  .صاییت ارتجاعی بسیار زیاد )تا چند برابر اندازه صود( و نفوذناپذیری مطلوب صواهد بود

 :کاربردارد مو

 پر کردن درزهای انبساطی و اجرایی در پروژه های ساصتمانی و ینعتی

 آببندی دور لوله ها و دریچه های فلزی

 پر کردن درزهای ژوئن و کف سازه های بتنی

 پوشش درزها در محیط های صورنده از قبیل پاالیشگاه، نیروگاه و پتروشیمی
 

 :راتیها و تاث یژگیو

  دینور صورش دیو کاهش شد یطیمقاومت در برابر عوامل مضر مح 

 مختلف  یباال در دماها یریانعطاف پذ تیقابل

 هعدم انقبا  و شر

  ییایمیش یمقاومت باال در برابر صواننده ها

 فوق العاده باال  یچسبندگ

 طول باال  ادیدوام دراز مدت و درید ازد

 

 میزان مصرف:

 و متفاوت مبیاشد.شود یم نییمصرف تع زانیمورد نظر و وزن مخصوص ماده م با توجه به حجم در زمان

 :روش مصرف

ماسک را تا  نیباشند و ا دهیو ذرات سست و چسب یاز هرگونه گرد و غبار و چرب یشده و عار زیمورد نظر کامال تم ۱۱۱ دیابتدا با

و  قیتزر یزشیر یبا روش ها الیبه حالت س دنیس از رسگر نموده و پ میرمستقیو به یورت حرارت غ گرادیدرجه سانت ۱۶۱ یدما

 باشد یقابل اجرا م ریغ ای

 ی:و محل نگهدار طیشرا

 هیاول یسال در بسته بند کیگراد به مدت  یدرجه سانت ۲۰تا  ۱۰ یو اشتغال و در دما میدور از حرارت مستق 
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