
استخر بتنی تازه سازعایق کاري دستور العمل
:نمائیدعایق کاريبا توجه به دستور العمل ذیل استخرهاي  بتنی تازه ساز را 

فشارهاي وارده به دیوار و کف ابتدا از نوع سازه و روش ساخت استخر به لحاظ محکم بودن و استقامت در مقابل - 1
.استخر اطمینان حاصل نمائید

.را توسط کاردك یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر طرف نمائیدروي سطحتمام ضایعات -2
.بار شستشو نمائید110را توسط واتر جت با فشار حداقل در صورت نیاز سطحبعد از پاکسازي کامل، - 3
.یابیدوده تا به یک سطح کامال محکم دستتما قسمت هاي سست را تخریب نمدر صورت داشتن ترك هاي عمیق ح- 4
.جاروي زبر تمیز نمائیدشود حتما توسط میبعد از پاکسازي درصورتیکه گرد و خاك و کثیفی در سطح مشاهده -5
.ش دهیدسفید کامال پوش110محلهاي ترك خورده را فقط توسط قلم مو با یک الیه نازك از عایق لیمیکس - 6
110عایق لیمیکس ته شده با مل و محلهاي آسیب دیده را توسط بتونه ساخهاي عمیقدر صورت مشاهده ترك و درز- 7

.سطح را هموار نمائید110ر سنگ و عایق لیمیکس دا پوی، 
درصورتیکه شکافها بسیار عمیق و گود است و یا الیه هاي بتنی از سطح جدا شده و سطح ناهموار میباشد با مالت -8

آماده کرده و محلهاي نا 110قسمت لیمیکس 4یا 3ر سنگ و دقسمت پو2قسمت سیمان، 1ساخته شده به نسبتهاي 
.هموار را ترمیم نمائید

.جهت تثبیت سطح اعمال نمائید101بار پس میدهد یک الیه آستري با لیمیکس غدر صورتیکه سطح از خود -9
.و نازك روي سطح اعمال نمائیدغلطکیاسفید توسط قلم مو110یکدست عایق لیمیکس - 10
را توسط توري مخصوص پوشش داده تا سطح کامال ، تمام زوایاي تند و گوشه هاترکها،روي محلهاي ترمیم شده-11

.هموار شود
.دقت نمائید لبه توري ها از عایق بیرون نماند و توري ها داراي چین و چروك نباشد-12
بعنوان آستري ، قلم مو و یا غلطکسفید توسط دستگاه پاشش110کس بعد از توري کاري یک دست عایق لیمی-13

.نهائی اعمال نمائید
در این مرحله کنترل نهائی کلیه سطوح را انجام داده و مطمئن شوید که هیچگونه درز و شکافی باقی نماده و در -14

.صورت چین خوردگی توري حتما آنرا رفع عیب نمائید
توسط خمیر سفید را 110سفید ویا در صورتیکه عایق رنگی مد نظر باشد عایق لیمیکس 110در پایان عایق لیمیکس - 15

با دقت اعمال نمائید، پاشش آماده نموده و توسط دستگاه سطحرنگی با نسبت مشخص براي هر سطل نسبت به متراژ 
.در صورت وجود شره در دیواره حتما آنرا توسط قلم موي نرم ترمیم نمائید

.شوداستفادهرا به حال خود رها نموده تا کامال خشک و آماده سطوحساعت 48مدت در پایان به -16


