
پشت بامھای بتنیعایق کاری دستور العمل

:نمائیدعایق کاریبا توجھ بھ دستور العمل ذیل اقدام بھ پشت بامھای بتنی را 

.طرف نمائیدرا توسط کاردک یا برس سیمی بصورت دستی یا مکانیکی بر روی سطحابتدا تمام ضایعات -١
.بار شستشو نمائید١١٠را توسط واتر جت با فشار حداقل در صورت نیاز سطحبعد از پاکسازی کامل، -٢
.یابیدوده تا بھ یک سطح کامال محکم دستدر صورت داشتن ترک ھای عمیق حتما قسمت ھای سست را تخریب نم-٣
.جاروی زبر تمیز نمائیدد حتما توسط وشمید و خاک و کثیفی در سطح مشاھده بعد از پاکسازی درصورتیکھ گر-۴
.ش دھیدسفید کامال پوش١١٠محلھای ترک خورده را فقط توسط قلم مو با یک الیھ نازک از عایق لیمیکس -۵
١١٠محلھای آسیب دیده را توسط بتونھ ساختھ شده با مل و عایق لیمیکس ھای عمیقدر صورت مشاھده ترک و درز-۶

.ھموار نمائید١١٠لیمیکس ر سنگ و عایق دا پوی، و 
درصورتیکھ شکافھا بسیار عمیق و گود است و یا الیھ ھای بتنی از سطح جدا شده و سطح ناھموار میباشد با مالت -٧

آماده کرده و محلھای نا ١١٠قسمت لیمیکس ٢یا ١ر سنگ و دقسمت پو٢قسمت سیمان، ١ساختھ شده بھ نسبتھای 
.ھموار را ترمیم نمائید

.جھت تثبیت سطح اعمال نمائید١٠٠بار پس میدھد یک الیھ آستری با لیمیکس غکھ سطح از خود در صورتی-٨
.نازک روی سطح اعمال نمائیدبصورتیا غلطکسفید توسط قلم مو١١٠یکدست عایق لیمیکس -٩

.روی محلھای ترمیم شده و ترکھا را توسط توری مخصوص پوشش داده تا سطح کامال ھموار شود- ١٠
.ید لبھ توری ھا از عایق بیرون نماند و توری ھا دارای چین و چروک نباشددقت نمائ- ١١
بعنوان آستری نھائی اعمال و یا قلم موسفید توسط دستگاه پاشش١١٠بعد از توری کاری یک دست عایق لیمیکس - ١٢

.نمائید
شکافی باقی نماده و در در این مرحلھ کنترل نھائی کلیھ سطوح را انجام داده و مطمئن شوید کھ ھیچگونھ درز و- ١٣

.صورت چین خوردگی توری حتما آنرا رفع عیب نمائید
با دقت اعمال نمائید، در صورت وجود شره در دیواره پاششتوسط دستگاهسفید را١١٠در پایان عایق لیمیکس - ١۴

.حتما آنرا توسط قلم موی نرم ترمیم نمائید
.شوداستفادهرا بھ حال خود رھا نموده تا کامال خشک و آماده سطوحساعت ۴٨در پایان بھ مدت - ١۵


