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  ساختمان   نماي رنگ هاي پوششي  پرايمر و  گروه محصوالت :  
  

BETEK BOXAN 452 
 توضيحات محصول  

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

 شخصات فني  م 

BETEK BOXAN 452   يك ماده شفاف با قدرت نفوذ باال مي باشد. هيچ اثري از اجراي اليه روي سطح باقي نمي

 گذارد. آبگريزي عالي را بر روي سطوح خارجي بر پايه مواد معدني ايجاد مي كند.

  به لطف فرمول قوي سيليكوني، بر روي سطوحي كه اعمال مي شود، آب گريزي بااليي ايجاد مي كند 

 ه خشك نگه مي دارد و از آلودگي، رشد قارچ ها و خزه ها جلوگيري مي كند.سطوح را هميش 

  سطوح را در برابر خوردگي ناشي از عوامل طبيعي مقاوم ساخته و آنها را در برابر عوامل قليايي واشعهUV  

 محافظت مي كند  

 به دليل ساختار متخلخل خود از تنفس سطوح جلوگيري نمي كند. 

  طوح قال اجرا: س 

 . شودهاي طبيعي و آجر، روي سطوح معدني، گازي و بتني استفاده مي عالوه بر عملكرد باال روي آجرهاي گلي، سنگ

 اجرا   وش ر

غبار و اليه هاي متورم و خشك است. با استفاده از   اطمينان حاصل كنيد كه سطح كار عاري از هر گونه چربي، خاك، گرد و

قلم مو، رول يا تفنگ اسپري اعمال كنيد. هنگام استفاده از روش اسپري براي جلوگيري از استنشاق بخار آن حتما از  

ماسك مناسب استفاده كنيد. از اعمال بر روي سطوحي كه نور مستقيم خورشيد، باد شديد، باران و يا در معرض نور 

اليه براي بهترين نتيجه بر روي سطوح با جذب باال اعمال   ٣-٢ورشيد گرم مي شوند خودداري كنيد. توصيه مي شود در  خ

شود. تنها پس از اينكه اليه اعمال شده به طور كامل توسط سطح جذب شد، اليه دوم را اعمال كنيد. استفاده بر روي  

كار، ابزارهاي خود را با تينر سنتتيك تميز كنيد. اطمينان حاصل    سطوح افقي توصيه نمي شود. پس از استفاده و اتمام 

+ درجه سانتيگراد باشد. اجراي نمونه براي جلوگيري از سفيد شدن ٣٠+ تا  ٥كنيد كه دماي محيط در حين استفاده بين  

 دو تفاوت رنگ روي سطح توصيه مي شو

  اجرا به روش ايرلس: 

  بار   ١٢٠- ١٠٠فشار: 

  درجه   ٥٠زاويه نازل: 

 اينچ ٠.٠١٠اندازه نازل (اينچ): 

  

 قيق سازي: ر 

 آماده استفاده است. به هيچ عنوان رقيق نكنيد 
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  درجه سانتي گراد   ٤١نقطه جوش:  

  

 .مصرف مي شود  يك اليه بسته به نوع، قدرت جذب و ساختار سطحبراي    متر مربع    گرم در هر    ٣٢٠تا    ١٦٠  :   مصرف 

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

  

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  ٧.٥

  

 موارد پرخطر: 

  ايجاد سوزش بر روي پوست  

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

H332 (استفاده از ماسك مناسب) در صورت استشمام احتمال مشكل تنفسي وجود دارد ،  

H304 احتمال خطر مرگ در صورت بلعيدن مايع وجود دارد ، . 


