
LIMIX Plasticoat 401
LIMIX Plasticoatتوصیف ه می باشد که بصورت سرد اعمال می شود، تک جزئی بوده و بحاللپایه پلیمر هاياساسبر 401

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

LIMIX Plasticoatسطوح قابل اجرا  سیمانی، رقهايو،ت ها، ایرانیچوبی، آردوازکاه گلی،گچی،، سطوح بتنیمناسب جهت 401
.میباشد، انواع فلزات آهنی، آلومینیومی و گالوانیزهسنگهاي رسوبی آهکی

LIMIX Plasticoatمزایا .استمقاوم،و به شرایط مختلف آب و هوائیآب شدهضدز خشک شدن نهائی اپس401
با وسایلی نظیر آنرا به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان نموده و حفظ + Cº70تا حرارت - Cº20خاصیت خود را بین برودت 

.، غلطک و دستگاههاي پاشش اعمال نمودقلم مو

در صورت امکان سطح را توسط هواي فشرده تمیز . باشدو چربیبایست تمیز، خشک و عاري از گرد و غبارسطح مورد نظر می شرایط اعمال
.سطح را تا حد اشباع با این عایق آغشته نمائیدجهت استفاده بهینه .نمائید

.وجود دارداستفاده کامل از سطوح عایق شدهقابلیت Cº25ساعت در دماي24پس از 

مشخصات فنی

زرد روشنمایع ظاهريرنگ

Cº25در دماي 05/1در حدود g/cm³،وزن مخصوص 

.میباشدماه12در ظروف در بسته اولیه به مدت زمان انبار داري

.نگهداري شودCº30الی Cº5در دماي بین دور از تابش مستقیم آفتاب و شعله شرایط نگهداري

.قابل تحویل استلیتري20و4، 1در ظروف با وزن خالصبسته بندي
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:LIMIX Plasticoat 401موارد کاربرد 
، انواع فلزات آهنی، رقهاي سیمانی، سنگهاي رسوبی آهکیت ها، وسطوح بتنی، گچی، کاه گلی، چوبی، آردواز، ایرانیکلیهقابل استفاده بر روي

.آلومینیومی و گالوانیزه میباشد

:LIMIX Plasticoat 401مزایاي عایق رطوبتی 
عدم نیاز به تخصص جهت اجرا، زمان خشک شدن سریعو سرعت باالي اجرا ،سهولت، وزن سبک،قیمت مناسب.1
بر روي سطوح عمودي، افقی و شیب دار، قابل اجرا بوسیله قلم مو، غلطک و اسپري، دوام بسیار زیاد.2
اجرا در تمام زوایایتبا قابلپوشش یکنواخت، یکپارچه و بدون درز .3
+) C70˚تا -C20˚از (محدوده مقاومت دماي زیاد .4
.(UV)عوامل جوي و اشعه ماورا بنفشمقاوم در برابر رطوبت،.5
.)، آهن، آلومینیوم و گالوانیزهآجر، سفالسنگ،بتنی، سیمانی، گچی، چوبی، آردواز،(چسبندگی بسیار باال به کلیه سطوح .6

:توضیحات
اجرا نمائید، لزوم LIMIX-Plasticoatپایه آبرطوبتیهاي عایقگروه را بر رويLIMIX-Plasticoat 401درصورتیکه در نظر دارید 

.استواجبیلرعایت موارد ذ
داشته خشک شدن کامل آن اطمینان گذشته باشد و از LIMIX-Plasticoatگروه  عایقهاي رطوبتی پایه آب روز از اجراي 3حداقل .1

.باشید
.بر روي سطح اجرا نمائید) میکرون50حدود (یا دستگاههاي پاشش یک الیه بسیار نازك ابتدا توسط قلم مو، غلطک.2
.نسبت به اجراي الیه هاي بعدي اقدام نمائیدپس از اعمال این الیه و خشک شدن کامل آن.3
.زیر وجود دارددر صورت عدم رعایت موارد فوق احتمال تاول زدگی و تورم الیه هاي.4


