
LIMIX Plasticoat 201
LIMIX Plasticoatتوصیف پایه آب می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و بعنوان پلیمرهاي اساسبر 201

. رطوبت می باشدبکار رفته ومقاوم به آب وسطوحهمه نوع آستري و عایق رطوبتی براي 

LIMIX Plasticoatسطوح قابل اجرا  سیمانی، و ورقهايها، ایرانیتچوبی، آردوازکاه گلی،گچی،، سطوح بتنیمناسب جهت 201
.داردفاضالب کار بردآب و بتنی و لوله هاي بتنی، مخازندر پل ها، کانال هاو غیره بوده و سنگهاي رسوبی آهکی

LIMIX Plasticoatمزایا سازگار با ومقاوم،و به شرایط مختلف آب و هوائیآب شدهضدز خشک شدن نهائی پس ا201
.محیط زیست است

LIMIX Plasticoat .حفظ مینماید+ Cº70تا حرارت -Cº20خاصیت خود را بین برودت 201
LIMIX Plasticoat ، غلطک و دستگاههاي پاشش با وسایلی نظیر قلم موآنرا به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان 201

.اعمال نمود

.باشدو هواي غیر شرجی Cº5دماي اعمال آن می بایست باالتر از  این عایق رطوبتی به دلیل وجود آب در ساختار شرایط اعمال
در صورت امکان سطح را توسط هواي فشرده تمیز . باشدو چربیاز گرد و غبارسطح مورد نظر می بایست تمیز، خشک و عاري 

.نمائید
.سطح را تا حد اشباع با این عایق آغشته نمائیدجهت استفاده بهینه 

وجود دارد، در صورت افزایش دما این زمان کاهش استفاده کامل از سطوح عایق شدهقابلیت Cº20ساعت در دماي4پس از 
.می یابد

مشخصات فنی

.شیري، پس از خشک شدن بیرنگ  میشودسفیدمایع رنگ ظاهري

02/1در حدود Cº25در دماي g/cm³وزن مخصوص بر حسب 

آبنوع حالل

.میباشدماه9در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

.از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیري نمائیدشرایط نگهداري

.کیلوگرم قابل تحویل است20و1،4در ظروف با وزن خالصبسته بندي

LIMIX Plasticoatروش مصرف برابر وزنی آن با آب رقیق نموده و پس از همزدن و یکنواخت شدن کامل مصرف 2را با مقدار 201
.نمائید



:201LIMIX Plasticoatکاربرد 
LIMIX Plasticoat 201که پس از اعمال بصورت الیه نازك بر به عنوان پرایمر جهت کلیه سطوح چوبی، گچی، سیمانی و فلزي کاربرد دارد ،

روي سطح مورد نظر و خشک شدن کامل آن کلیه عایق هاي االستیک بر روي آن قابل اجرا خواهد بود

:201LIMIX Plasticoatدستور العمل مصرف 

شرحردیف

LIMIX Plasticoatاز اجراي عایق رطوبتی :توجه.1 و زنگ زده بر روي سطوح سست، تخریب شده و تبله کرده 201
.داري فرمائیدخود

2.

LIMIX Plasticoatقبل از اجراي عایق رطوبتی  محل اجرا را تمیز نمائید، اجرا را با دقت بازدید نموده وسطح201
.عاري شودزدگیزنگبطوریکه از گرد و غبار، چربی، لجن و 

براي سطوح ساختمانی:
بشوئید تا گرد ) آتمسفر100واتر جت با  فشار حداقل (سطح را توسط دستگاه آب پاش صنعتی ابتدا در صورت امکان 

.و غبار کامال پاك شوند
توسط مالت مناسب معیوب، گود، درزها، ترك ها و تبله ها را بخشهايسست را از بین برده و قسمتهايکلیه 

.بازسازي نمائید
سطوح فلزيبراي:

یا با استفاده از) سنباده یا فرچه سیمی(اي زنگ زده و داراي خوردگی را توسط ابزار مناسب قسمته
LIMIX-Rust & Grease Rmover 300پاکسازي نمایید.

در چند الیه تا حد اشباع توسط قلم )فیلمجهت سریع تر خشک شدن( عایق را در الیه هاي نازك پس از آماده شدن سطح
.اعمال نمایید و پس از رسیدن به ضخامت مناسب الیه هاي نهایی را اجرا کنیدمو، غلطک و یا اسپري 
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