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برگه اطالعات فنى محصول

Antisol® E-10

برگه اطالعات فنی محصول

Antisol® -E10

امولسیون پارافینی جهت عمل آوری بتن

توضیح محصول
   

برای  پارافینی  پایه  با  است  مایعی   Antisol®-E10
جلوگیری از از دست رفتن آب بتن.ا

است.  آسان  کاربرد  با  و  آماده  صورت  به  محصول  این 
گرم  هوایی  و  آب  شرایط  با  و  استوایی  مناطق  برای  و 

مناسب است.ا

کاهش وقوع ترك خوردگی پالستیکی ■■
تضمین به دست آوردن مقاومت های مطلوب ■■
کاهش پدیده جمع شدگی ■■
کاهش گرد و غبار ■■
رفع نیاز به عمل آوری بتن از طریق شیوه های پر هزینه ■■

محصول Antisol®-E10 اساسا برای سطوح سازه ای بتنی 
که به ترمیم سطحی متعاقب نیاز ندارد به کار می رود.ا

با  و  شود  می  پاشیده  تازه  بتنی  سطوح  به  محصول  این 
آب  رفتن  دست  از  مانِع  نازك  الیه(فیلم)  یک  تشکیل 
گیرش،  عمل  در  تغییر  ایجاد  بدون  شود.  می  بتن  اولیه 
به بتن اجازه داده می شود تا بیشترین خواص فیزیکی 

را به دست آورد و عمل آوری بشود.ا
این محصول به طور خاص در موارد زیر به کار می رود:ا

کاربردها

پایه شیمیایی

اطالعات محصول

بسته بندی

نوع و رنگ

موم پارافینی

بشکه های 20 لیتری و 200 لیتری 

مایع سفید رنگ

 دیواره های سقف ■■
 دیوارهای نگهدارنده ■■
 تیرها و ستون های پیش تنیده ■■
 کانال های ورودی ■■
 بزرگراه ها ■■
 تونل ها و مجراهای آب زیر جاده ها ■■

ویژگی ها / مزایا

در صورت نگهداری در شرایط مناسب و در بسته بندی باز نشده، حداقل 12 ماه تاریخ انقضا و شرایط نگهداری
پس از تولید.ا

نور  از  شود  نگهداری  گراد  سانتی  درجه   35 تا   5 بین  دمای  و  خشک  شرایط  در 
مستقیم آفتاب جلوگیری شود.ل
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 در دمای 25 درجه سانتی گراد: 0.98 کیلوگرم بر لیترچگالی (دانسیته)ل

اطالعات اجرا
حدودا 5 تا  6 متر مربع بر لیتر. ( یا 0.16 تا 0.19 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان میزان مصرف

یک راهنمای عمومی.ل
نرخ پوشش دهی به سرعت باد، رطوبت نسبی، شکل سطح و دما بستگی دارد.ا

اساس  بر  فنی  اطالعات  برگه  این  در  موجود  اطالعات  کلیه 
اندازه  واقعی  مقادیر  باشد.  می  آزمایشگاهی  های  تست 

گیری شده در شرایط خارج از کنترل متفاوت است.ل

اساس اطالعات محصول

محلي  دستورالعمل هاي  دلیل  به  که  باشید  داشته  توجه 
فرق  دیگر  کشور  به  کشوري  از  محصول  این  عملکرد  خاص، 
مي کند. پس لطفاً جهت توضیحات دقیق در زمینه ي استفاده 

به برگه ي اطالعات فنی محصول مراجعه کنید.ل

محدودیت هاي محلي

برای اطالع از حمل و نقل ایمن، نگهداری و دفع محصوالت 
بروشورها  ترین  جدید  به  باید  ها  کننده  مصرف  شیمیایی، 
موارد  سایر  و  سمی  اکولوژیکی،  فیزیکی،  اطالعات  شامل 

مراجعه کنند.ل

اطالعات ایمنی و سالمتی

نکات قانونی

آب های سطح بتن تازه، باید پیش از به کار بردن مایع Antisol®-E10  تبخیر شود. شرایط سطح
مراجعه شود به جزئیات اجرا که در زیر آمده است.ا

دستورالعمل اجرا

با  ساعت،   2 تا   0.5 برای  تازه،  بتن  سطح  آب  که  دهید  اجازه 
توجه به میزان باد و شرایط دما تبخیر شود، پیش از به کار 

بردن محصول.ا
این محصول برای کاربرد روی سطوح خشک مناسب نیست.ا

کیفیت سطح

روش اجرا
پیش از مصرف، محصول Antisol®-E10 را هم بزنید.

محصول Antisol®-E10، برای پاشیدن روی بتن تازه طراحی 
با  سطح  کل  برای  محصول  از  نازك  الیه  یک  است.  شده 

استفاده از دست یا تلمبه پاششی موتوری به کار می رود.

تمیز کردن ابزار
کلیه وسایل و تجهیزات را با آب و صابون تمیز کنید.ا

توصیه های زیست محیطی
بر اساس مقررات محلی زیست محیطی، از انداختن درون 

خاك و آب اجنتاب کنید.ل

میزان سمی بودن
این محصول بر طبق قوانین بهداشت و ایمنی خلیج فارس 

سمی نمی باشد

استفاده  نحوه  به  مربوط  پیشنهادات  ویژه  به  و  اطالعات 
تولید  تجربیات  روز  به  دانش  اساس  بر  سیکا  محصوالت 
عمل  در  اند.  شده  ارئه  نرمال  حالت  در  نگهداری  شرایط  و 
هیچگونه تضمینی نسبت به استفاده از محصول به غیر از 
اطالعات  و  نداشته  وجود  سیکا  شرکت  تایید  مورد  موارد 
مندرج در این برگه تحت شرایط آزمایش شده مذکور قابل 
استفاده می باشد. مصرف کننده می بایست همواره جهت 
تایید  مورد  فنی  اطالعات  برگه  به  روز  به  اطالعات  کسب 
شرکت سیکا در هر کشور مراجعه نموده و نیز باید تناسب 

محصول با هدف مورد نظر خود را در نظر داشته باشد.

بعد از اجرا، سطح مورد نظر باید در مقابل باران برای حداقل 
2 تا 3 ساعت محافظت شود.

یا  کفپوش  اجرای  از  قبل  باقیمانده   Antisol®-E10 های الیه 
هر پوشش دهنده ای باید پاك شود.

نکات / محدودیت ها
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