
LIMIX Plasticoat 120
بصورت سرد با مواد سرمیکی اصالح شده و کوپلیمر اکریلیک پایھ آب می باشد کھاساسبر LIMIX 120توصیف

بکار رفتھ سطوحھمھ نوع برای حرارتی-اعمال می شود، تک جزئی بوده و بعنوان آستری و عایق رطوبتی
. رطوبت می باشدمقاوم بھ آب وو

، فلزی ، چوبی ، اسفالت ، ایزوگام ، قیر و گونی ، آردواز و غیره سطوح بتنی مناسب جھت LIMIX 120سطوح قابل اجرا 
.فاضالب کار برد داردآب و و لولھ ھای ، مخازن در سدھا، تونل ھا، پل ھا، کانال ھا بوده و 

باال داشتھ و بھ خاصیت ارتجاعیپس از خشک شدن نھائی مقاوم بھ آب شده، االستیسیتھ و LIMIX 120مزایا
.سازگار با محیط زیست استومقاوم،شرایط مختلف آب و ھوائی

LIMIX 120 انعطاف پذیر بوده و خاصیت خود را بین برودتCºتا حرارت -٢٠Cºحفظ مینماید+ ٧٠.
LIMIX 120 غلطک و دستگاھھای پاشش با وسایلی نظیر قلم موآنرا بھ سھولت قابل اجرا بوده و میتوان ،

(Airless)اعمال نمود،کھ بھترین حالت را ایجاد مینماید.

.باشدCº٥دمای اعمال آن می بایست باالتر از  این عایق رطوبتی بھ دلیل وجود آب در ساختار شرایط اعمال
در صورت امکان سطح را توسط . می بایست تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار باشدسطح مورد نظر

.ھوای فشرده تمیز نمائید
.میباشدمیلیمتر١ل قضخامت مناسب جھت استفاده بھینھ حدا

وجود دارد، در صورت افزایش استفاده کامل از سطوح عایق شدهقابلیت Cº٢٠ساعت در دمای٢٤پس از 
.ھش می یابددما این زمان کا

مشخصات فنی

%٧٢± ٢در صد مواد جامد

١٤٠٠٠± Cº٢٥٢٠٠٠در دمای mPasویسکوزیتھ بر حسب 

سفید، یا رنگ درخواستی مشتری، در صورت امکانرنگ ظاھری

٣٠/١در حدود Cº٢٥در دمای g/cm³وزن مخصوص بر حسب 

آبنوع حالل

ماه٩اولیھ بھ مدت در ظروف در بستھ زمان انبار داری

از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیری نمائیدشرایط نگھداری

.کیلوگرم قابل تحویل است ٢٥و٤،١٠، ١در ظروف با وزن خالصبستھ بندی 



:oatcPlastiLIMIXمزایای عایق رطوبتی 
وزن سبک و قیمت مناسب .١
و سرعت باالی اجراسھولت .٢
زمان خشک شدن سریع .٣
)عمر طوالنی(دوام بسیار زیاد .۴
غیر آتش زاو غیر سمی،سازگاری با محیط زیست.۵
پوستھ نشدن و ترک نخوردن بدلیل کشسانی باال.۶
اجرا بوسیلھ قلم مو ، غلطک ، کاردک و اسپری قابل.٧
اجرا بر روی سطوح عمودی، افقی و شیب دارقابل.٨
اجرا یتبا قابلز پوشش یکنواخت، یکپارچھ و بدون در.٩

در تمام زوایا
قابلیت ایجاد الیھ با ضخامتھای مختلف .١٠
و برداشتن الیھ ھای موجود قدیمی عدم نیاز بھ تخریب.١١
در ھر زمانترمیم و لکھ گیری فوری و آسانقابل.١٢
بازھا و روغنھای صنعتیمقاوم در برابر اسیدھا،.١٣
جایگزین بسیار مناسب برای روشھای سنتی .١۴

)ایزوگام، آسفالتقیروگونی، (
عدم نیاز بھ حرارت در زمان اجرا.١۵
عدم روندگی در دمای باال بھ مرور زمان .١۶
+) C٧٠˚تا - C٢٠˚از (محدوده مقاومت دمای زیاد .١٧
اشعھ ماورا عوامل جوی و،رطوبتمقاوم در برابر.١٨

(UV)بنفش
دافع نور و حرارت خورشید بدلیل رنگ سفید آن .١٩
مانند (اجرا بصورت طرح دارقابلرنگ وتنوع در.٢٠

)کنیتکس
عدم نیاز بھ تخصص جھت اجرا.٢١
قابل رقیق شدن در آب  .٢٢
بھ کلیھ سطوح چسبندگی بسیار باال انعطاف پذیری و.٢٣

، فلزی، چوبی، گچی، سیمانیبتنی(ساختمانی
آجر، سنگ،،آردواز،”گالوانیزه و آلومینیومی- آھنی“

). .و سفال
مالتھای بتنی و کاشی کاری بر ھمھ نوع قابلیت اجرای .٢۴

روی آن
امکان اجرا بر روی سطوح نمناک .٢۵

:oatcPlastiLIMIXموارد کاربرد 
عایق کاری فونداسیون و پی ساختمان.١
عایق کاری سرویس ھای بھداشتی.٢
عایق کاری آشپزخانھ.٣
عایق کاری لولھ ھای آب و فاضالب .۴
عایق کاری استخرھا.۵
دیوارھای باران گیرعایق کاری .۶
درز گیری و آب بندی شکافھا و ترکھا .٧
عایق کاری پشت بام ھای چوبی، فلزی، سفالی، بتنی، .٨

) سنتی(آردواز، آسفالتی، کاه گلی 
چسباندن و آب بندی کاشی و سرامیک کف و دیوار .٩

سرویسھای بھداشتی، استخر، آشپزخانھ و نمای ساختمان
عایق کاری کف کولر ھا.١٠
ی اصلی و جانبی ساختمانپوشش نما.١١
پوشش دیوارھای پیش ساختھ .١٢
عایق کاری دیوارھای گچی و ھرنوع مصالح دیگر .١٣
ضد زنگ جھت سازه ھای فلزی .١۴

، جایگزینی مناسب برای عایق ھای سنتیoatcPlastiLIMIXعایق رطوبتی نسل جدید 
02oat 1cPlastiLIMIX سالھ۶دارای گارانتی

LIMIXاستفاده از عایق رطوبتی  Plasticoat عالوه بر اقتصادی بودن نسبت بھ عابق ھای سنتی، صرفھ جوئی در 120
.سال ھزینھ ھای مذکور را مستھلک می نماید٢مصرف انرژی را بھ ھمراه داشتھ و ظرف مدت 
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