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  ساختمان   نماي رنگ هاي پوششي  پرايمر و  گروه محصوالت :  
  

BETEK BOXAN 451 
 توضيحات محصول  

 مواد عايق سازي سطح خارجي ، ضد آب ، پايه آب و سيلوكسان.

 شخصات فني  م 

به دليل ساختار سيليكوني قوي، خاصيت ضد آب بودن را فراهم مي كند. سطح بااليي از آب گريزي را در سطوح خارجي 

جذب كننده آب ، ايجاد مي كند. سطوح را همواره خشك نگه مي دارد، در برابر آلودگي مقاوم مي كند، و در برابر رشد  

م در برابر نمك هاي محلول بوده و در نتيجه از شوره زدن سطح  قارچ ها و خزه مقاومت بااليي ايجاد مي كند و مقاو

جلوگيري مي كند. مقاومت بااليي در برابر اشعه ماوراء بنفش و قليايي دارد و رطوبت ديوارها را از بين مي برد. از 

. تاثير  خوردگي شيميايي ناشي از گازهاي اسيدي و از آسيب ديدن بتن در اثر خوردگي و مقاومت جلوگيري مي كند

 زيادي در مقاوم سازي سطح در برابر ترك خوردگي ناشي از تاول زدن و انقباض دارد. 

  طوح قال اجرا: س 

براي هر گونه گچ، بتن، بتن گازي و سطوح اترنيت طبيعي براي ايجاد عايق آب، حفظ تنفس پذيري و جلوگيري از آلودگي  

 د وي سنگ طبيعي، آجر خودداري كنيو شوره اعمال مي شود. از اعمال بر ر

 اجرا   روش 

قبل از اجرا، سطح بايد عاري از گرد و غبار، خاك و چربي باشد. برآمدگي ها بايد كامالً اصالح شوند. و سطح بايد خشك  

اعمال شود. براي سطوح با جذب باال، اعمال دو تا سه بايد با برس نرم و يا با اسپري روي سطح    ٤٥١باشد. بتك باكسان 

با آب و اعمال پوشش    ١:١اليه توصيه مي شود. پس از اجرا به هيچ عنوان پوسته نمي دهد. عالوه بر اين، رقيق كردن  

 رويي روي آن براي جلوگيري از هرگونه شوره نمك موجود يا احتمالي كه روي سطوح گچكاري شده و رنگ شده ايجاد مي 

+ درجه سانتيگراد باقي بماند. ٣٠+ تا  ٥شود، توصيه مي شود. مراقب باشيد كه دماي محيط و سطح در طول اجرا بين  

 ٣٠ابزارهاي استفاده شده بايد پس از اجرا و اتمام كار با آب تميز شوند در صورت نياز براي اجرا در هواي گرم باالي  

 . بعد از ظهر خودداري كنيد ٠٤صبح تا  ١١از اجرا در ساعات درجه سانتيگراد، از سايه بان استفاده كنيد و 

سطوح را از شبنم و باران شديد به ويژه در ما بين اصالح و ترميم سطح سيماني، اجراي خمير بتونه و اجراي رنگ پوششي 

مرطوب   نهايي محافظت كنيد. در غير اين صورت لكه هاي سفيد ايجاد مي شود. در چنين حالتي، سطح را با برس كارواش

  پايه آب به عالوه يك واحد آب را اعمال كنيد.   Boxan 451از مخلوط يك واحد ١كنيد و 

 رقيق سازي: 

 آماده استفاده است. به هيچ عنوان رقيق نكنيد 
  

  : زمان خشك شدن 

ساعت پس از اجرا امكان اجراي رنگ مهيا مي   ٢٤ساعت در برابر بارندگي مقاوم مي شود و  ٤به طور نرمال بعد از 

 شود
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براي بدست آوردن ظاهري   يك اليه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطحبراي  هر ليتر  متر مربع در    ٢.٥  :   مصرف 

 يك نمونه كنترل شده براي تخمين مقدار مصرف دقيق انجام دهيد.  .صاف

  

سال در بسته بندي باز نشده در محيطي خنك و خشك و محافظت شده در  ٣در انبار قابل نگهداري به مدت  :    نگهداري 

  دون هوا ببنديد.برابر يخ زدگي و نور مستقيم خورشيد. بسته بندي را بالفاصله پس از استفاده به صورت كامالً محكم و ب 

  

 بسته بندي: 

 كيلوگرم  ١  ، كيلوگرم ١٠

  

 موارد پرخطر: 

  ايجاد سوزش بر روي پوست 

H225  (در محل خنك نگهداري شود) مايع به شدت قابل اشتعال و تبخير شونده است ،  

H314 ،  و سوختگي پوست بدن مي شود (استفاده از عينك و دستكش ايمني باعث آسيب به چشم ( 


