
الك محافظ نامریی ، الك تنفسی براق و  نیمه براق

الکهاي  محافظ و تنفسی نما محافظ سفید

مزایا : 
 ‐ایمن ، غير قابل اشتعال و آماده مصرف

 ‐مانع از جذب گرد و غبار ، خود شویی با باران

 ‐دارای مقاومت قلیایی مناسب

 ‐آب گريزی و تنفس زير آبند

 ‐مقاومت عالی در برابر شرایط جوی

 ‐افزایش طول عمر و زیبایی سازه 

 ‐افزایش مقاومت بتن نسبت به یخ زدگی و تخریب

‐ عدم تخريب توسط اشعه خورشيد

 ‐مانع رشد قارچ و کپک و جلبک

موارد مصرف :
 ‐محافظت سطوح ساختمانی مانند : آجر، سیمان ، سنگ و قطعات پیش ساخته بتنی 

 ‐حفظ سازه ها ، مخازن ، حوضچه های بتنی 

 ‐حفظ آثار تاریخی و باستانی ، مجسمه های سنگی 

 ‐مقاومت رطوبتی درب و قطعات چوبی

روش اجرا:
ابزار اجرا: قلم مو و اسپری معمولی

الک محافظ و تنفسی نما بدون اختالط با جزء دیگری آماده مصرف می باشد و نیازی به استفاده از حالل و آب نمی باشد. 

‐ذرات گرد و غبار و آلودگی ها را از روی سطح تمیز کنید.

‐قبل از مصرف، مواد را به خوبی هم بزنید.

‐بعد از اطمینان از خشک و تمیز بودن سطح ، الك محافظ و یا  تنفسی نما را در کل سطح اجرا نمایید.

‐در صورت نیاز به پوشش بیشتر، بعد از خشک شدن کامل الیه اول ، الیه دوم اجرا شود.

ًا  در دمای ºC ٣۵‐١٠و حداکثر رطوبت ٨٠٪ اجرا شود. ‐محافظ سفید ترجیح

‐محافظ سفید را در شرایط آب و هوایی کمتر از ºC  ۵ اجرا نکنید. 

میزان مصرف :

به  ميزان  خلل و فرج بستگی  دارد و حداقل ٢۵٠ تا ٣٠٠  گرم در متر مربع می باشد.

بسته بندی : در ظروف گالن ۴ و ٢٠  لیتری بسته بندی می شود.

شرايط و مدت زمان نگهداری : 

نگهداری در ظروف در بسته و دور از تابش مستقیم نور خورشيد و شرایط یخ زدگی ( دمای ºC ٣۵‐١٠)  حداقل يک سال می باشد.

الیه آب گریز وغبار گریز کننده سطوح 
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