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  پايه آب دكوراتيو    متريال گروه محصوالت :  
  

BETEK CONCREATIVE  
  

 توضيحات محصول 

 Concreative Betek   ميكروسمنت با پايه اكريليك و آماده استفاده با ظاهر بتن اكسپوز بر روي سطوح داخلي و خارجي

 اعمال كرد و با استفاده از ماله به آن شكل داد 

  

   مشخصات فني 

 آماده براي استفاده 
 ضد آب و مقاوم در برابر آب 
 پذير  تنفس 

  قليايي عوامل مقاوم در برابر 
  نماي بتن اكسپوز 
 آسان  اجراي  

  

    سطوح قابل اجرا 

اطمينان حاصل كنيد كه سطح كار به اندازه كافي قوي است كه محصول را پشتيباني كند، صاف، محكم، تميز، خشك و 

غبار باشد. براي كفهاي بتني و گچي داخلي، با استفاده از پرايمر بتك همرنگ با پوشش رويي، آستر  عاري از چربي و گرد و  

را اعمال كنيد. براي سطوحي كه ممكن است تحمل ضعيفي داشته باشند و به راحتي تغيير  Concreative Betek كرده و

و با پرايمر بتك لوكس آستر بزنيد و پس از   بپوشانيد. سپس سمباده بزنيد Betek شكل دهند، سطح را با خمير داخلي

براي  كاري شده،  گچ  براي سطوح  كنيد.  ايجاد  بزنيد و سطحي صاف  پرايمر  بتك  رويي  رنگ اليه  همان  به  آميزي  رنگ 

چسبندگي بهتر، پرايمرهاي ديگري روي پرايمر ژل بتك يا پرايمر غليظ استفاده شود. براي سطوح صاف خارجي بر پايه 

اعمال كرد. قبل  Betakril Primer يا BetekSilan را مي توان مستقيماً روي پرايمر  Concreative Betekن، بتن يا سيما

   .باز شوند و در صورت نياز با پر كردن ترميم شوند V از اجرا بر روي سطوح ترك خورده، ترك هاي ديوار بايد به شكل

  

  روش اجرا  

حصول را با استفاده از همزن با سرعت كم كامالً مخلوط كرده و مخلوطي بالفاصله پس از باز كردن درب بسته بندي، م

همگن به دست آوريد. آماده سازي سطح را كامل كنيد، محصول را با استفاده از ماله فوالدي به آرامي روي سطح بماليد. 

را به   Concreative Betek .محصول اضافي را از سطح جدا كنيد تا اليه اي به نازكي ذرات داخل محصول به دست آوريد

طور همگن روي سطح پخش كنيد و با استفاده از ماله پالستيكي، پلي اورتان يا ماله اسفنجي سخت و صاف، الگو را با  

در كنيد.  اعمال  اي  دايره  از   حركات  پس  را  فوالدي  ماله  كنيد.  تميز  مرتباً  را  الگو  ماله  سطح،  روي  الگو  اعمال  حين 

 .سطح حركت دهيد تا سطح صاف تري به دست آيد و فرآيند را كامل كنيد الگوبرداري به آرامي روي
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   رقيق كردن 

 آماده استفاده 

  

   ): RH  ٪ ٦٥درجه سانتيگراد،    ٢٠زمان خشك شدن (در دماي 

  ساعت   ١: در حد تماسخشك شدن 

    ساعت ٦: اجراي اليه دوم

  ساعت ٢٤خشك شدن نهايي: 

  

  مصرف 

يك اليه پوشش داد.   برايمي توان  در هر كيلوگرم  متر مربع را    ٥/١تا    ١بسته به نوع سطح و ميزان قدرت جذب بين  

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

    نگهداري در انبار

شده در برابر يخ زدگي و نور  سال در بسته بندي باز نشده در محيطي خنك و خشك و محافظت    ٣قابل نگهداري به مدت  

  مستقيم خورشيد. بسته بندي را بالفاصله پس از استفاده به صورت كامالً محكم و بدون هوا ببنديد.  

  

    بسته بندي:

  كيلوگرم  ٢٥

  

    موارد پرخطر:

H317 ممكن است باعث خارش آلرژيك شود ،  . 

 

 
 

 
 

 
 


