
 

 TINABو  VIVARAمراحل اجرای عایق سفید 

 ( بازرسي سطح قبل از اجرا1

 ( آماده سازی سطح2

 TINAB قیر سفیدو VIVARA ( اجرای عایق سفید3

 

 بازرسي سطح قبل از اجرا: (1

 سطح باید تمیز و خشك و از نظر مهندسي و سالم بودن تایید مي شود. -

در صورت شستشو یا بارش مي بایست سطح خشك شود، زمان خشك شدن كامل درفصول مختلف به شرایط آب و هوایي  -

 بستگي دارد.

مسیرهای خروجي آب باید بازرسيي   جان پناه ها ، دیوارها ، نرده ها،چاهكها و برآمدگي ها، فرورفتگي ها، تمام دریچه ها، -

 شوند و از نظر فني تائید شوند.

ید فهمتراز باشد وتجمع آب نداشته باشد و زهكشي مثبت به سمت كف شورها داشته باشد. توجه شود عایق س سطح باید -

 ساعت پس از باران مورد تایید نمي باشد. 48نمي تواند شیب بندی ساختمان را تغییر دهد. جمع شدگي آب بیشتر از

 

 آماده سازی سطح: (2

 ترمیم شود.، باید شده و كنده همه سطوح ناسالم، تاول زده، پوسته  -

ماسه،  كثیفي، غبار، روغن ،گریس، شن و ، مانند:چسبندگي پوشش میشود یي كه مانعآلودگي هاهمه سطح مي بایست از  -

 پاك شود و در صورت لزوم سطوح چرب با آب و شوینده شستشوشوند. غیره موادشیمیایي و

، بایسيتي بيا ميواد هيم     شود طوحي كه آب در آن جمع مي سطوح معیوب و یا س سوراخ ها،حفره ها، شكافها، همه درزها، -

 پوشش لیسه ای پرشود. الیه شیب مثبت به سمت كف شورها با اعمال یك با ایجاد، یا با مواد پلیمری  جنس سطح و

 

 :TINAB قیر سفید و VIVARA اجرای عایق سفید (3

 تمام مصالح استفاده شده جهت ترمیم و مرمت سطح مي بایست كامالً خشك شود. -

 .كنیدرا تمیزاز ترمیم همه ذرات و آلودگي های باقي مانده  سازی سطح، از آماده بعد -

 اجرا شود. ، روی سطوح سالم وآماده سازی شده حتماًعایق  -

 به منظور اجرای بهتر ،عایق سفید در دوجهت مخالف هم اعمال شود. -

 نشيودچون باعيت تشيكیل فيیلم نامناسيب و     اجيرا   دميای بياال،   عایق سفید در شرایط آب و هوایي گرم یا سيطوح بيا   -

 .پیشنهاد مي شود C38˚ حداكثر دمای اجرای عایق به رنگ سفید   ، روزنه دار مي شود

 سایه انجام شود.درقسمت  یا درآخر وقت و شروع كار از ابتدای صبح و، در روزهای گرم  -



 
 شود. خودداریمه  شبنم صبحگاهي، شرایط شرجي، ،  از اجرای عایق سفید در زمان تابش مستقیم خورشید -

 زیرصفردرجه سانتي گراد خودداری شود.دمای در، عایق سفید  از نگهداری مواد -

 یا زماني كه احتمال افت دما زیير   و C 10˚ روی سطوح سرد با دمای كمتراز TINAB قیر سفید و VIVARAعایق سفید  -

˚C10 ،  اجرا نشود. ، وجود دارد ساعت پس از اجرا 24تا 

فيیلم   شب كه هيوا سيرد اسيت و    هنگامنیز  باالست وهوا درساعتهای آخر روزهای زمستاني كه رطوبت ، از اجرای عایق  -

 خودداری شود.، تشكیل نمي شود

و ، نيور گیرهيا    كف شورها ، ، دور لوله ها  بیرونيو  ی داخلي كنج ها ، عمودی تقاطع سطوح افقي و درزها، تمام شكافها، -

 الیاف گذاری شوند.الزم است كه جداگانه  چاله ،هرگونه 

 درهرمترمربع الزامي است.الیاف گذاری  گرم پرایمر و 200ورطوبتي كیلوگرم عایق  2مصرف حداقل -

اشباع كامل با اعمال الیيه هيای بعيدی    بهترین حالت اشباع الیاف ، اجرای یك الیه عایق و سپس االیاف گذاری صحیح و  -

  .باشدمي  عایق

 
 ، بياران  رفت وآميد،  ترافیك و سایش، باد،وزش  میزان اشعه خورشید ، دمای اجرای سطح، ،اجرا باتوجه به ضخامت اولیه -

 سال یكبار انجام شود. 5هر" تقریبا، سطح  احتماليترمیم  برنامه جهت بازرسي و ، تجمع آب وغیره

 ،سيطح   خشك شدن كاميل  ،تمیز كردن  مراحل انجام ترمیم های الزم ، پس از بازرسي بام، به منظور پوشش دهي مجدد، -

 باید انجام پذیرد. نظر، گارانتي مورد متناسب با الیه پوشش نهایي، 2ویا 1اجرای 

 

 :  مهم توضیح

به آساني صورت مي پذیرد ، به نحوی كه با كمي دقت مي توان بهترین  TINAB قیر سفیدو VIVARA اجرای عایق سفیدمراحل 

بوده و سيعي شيده   ل اجرا در شرایط آب و هوایي غیر متعارف ذكر این مطالب ، فقط جهت رعایت اصو نتیجه اجرا را به دست آورد،

 شود. رعایتكه برای هر اجرایي الزم است ، مالحظات قبل از اجرا )بازرسي سطح ، شرایط آب و هوایي و ترمیم سطوح آسیب دیده ( 

 

 : قدرداني و تشكر

و اجرای  اجرا اصول آموزشجهت  ب پاوان ،آگروه پوشش های محافظ پایه  شركتنمایندگان   و  اجرا و نظارت واحد از وسیله بدین

 .شود مي سپاسگزاری ،در سراسر كشوربا كیفیت محصوالت 


