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COUPSYL® WRS          

COUPSYL® WRS   یز کردن انواع سطوح ساختمانی ، گر آبد جهت توان یم به عنوان یک محصول آبگریز کننده

یزی باال باعث ایجاد گر آببه دلیل داشتن خاصیت   محصولای استفاده گردند. همچنین این  یشهشچوبی و حتی فلزی و 

سطوح ساختمانی انواع قابلیت نفوذ در  . همچنین این محصولشوند یمساختمانی خاصیت خود تمیز شوندگی بر روی نماهای 

 کند.   می را دارد و از نفوذ آب و ایجاد شوره بر روی انواع نماهای ساختمانی جلوگیری 

 

 موارد مصرف : -1

 و  کیی  آجر , انواع موزادار , انواع  رگه تی,گران تیضد شوره کردن بتن , انواع سنگ اعم از تراورتن تا سنگ گوهره , مرمر

  ... 

 یمصالح ساختمان هی، چوب و کل ی، آجر یمانی، س گچیکننده سطوح  زیگر آب   

 کسرامی – یآجر و کاش یمانیس ی, بندکش یساختمان یکننده نماها زیگر آب   

 کهنه    یو ضد غبار کننده سطوح بتن زیگر غبار 

 سطح  یاز رشد قارچ ، خزه و گلسنگ بر رو یریجلوگ 

  

 گی ها و مزایا  ویژ -2

  در بتن , گچ , آجر و ... متر یلیم 17تا 3قدرت نفوذ از 

 یسم ینفت یها و حالل ییایمیبودن و به همراه نداشتن مواد ش هیپا آب  

 یشوندگ زیخود تم تیخاص جادیا 

 مختلف ییآب و هوا طیدر شرا داریپا 

 آسان اریبس یاجرا 

 

 مشخصات فنی : -5

 

 مقدار استاندارد ویژگی

 مایع شفاف  ریشکل ظاه

 99 ≥  خلوص

pH  12- 14 

 DIN 51757 1.3 چگالی

 % .wt 1 ± 42  درصد جامد
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 :و ابزارهای مصرف روش  -1

)تلمب ه   نییتلمبه فشار پا لهیگردد. بعد به وس قیرق 13به  1آب مقطر به نسبت  لهیبه وس دیمحصول قبل از استفاده با نیا

 محص ول  نی  دس تورالعمل اس تفاده ا   لیبه فا شتریشود. ) جهت کسب اطالعات ب سطح اعمال یبرس رو ای( و یپاش سم

  مراجعه شود(

 :   ها تیمحدودخطرات و  -3

 . ستین ریپذ امکان هیآب پای ها پوششاست اجرای  شده اعمال ها آنشدن سطوحی که این مواد بر روی  زیگر آببه دلیل 

 روش نگهداری  -9

در صورت  .نگهداری گردد گراد یسانتدرجه  03-5 و در دمای نور کمدر ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و 

این محلول فاقد مواد با آب شسته شود. و در صورت بلع به پزشک مراجعه شود.  عاًیسرباید  با پوستتماس این محصول 

  .استاشتعال  رقابلیغتبخیر پذیر خطرناک و همچنین 

 

 حمل و نقلی و بند بسته -0

 حتماًکربن جو توسط این ماده  دیاکس ید. به دلیل جذب شود یمکیلوگرمی ارائه  23و  1ی پالستیکی ها بشکهاین محصول در 

 پلمپ نگهداری شود. به صورتباید این محصول در ظروف اصلی و 

 

  :اتنک -8

است و الزاماً بهترین پیشنهادات نیست و لذا مشتری شود که این اطالعات بر اساس دانش امروز ممی تأکید  در اینجا -1

 باید پس از انجام تست های الزم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نسبت به مصرف مواد اقدام کند .  

 .   حاصل فرماییدتماس  شرکت استفاده از روش های زیر با اطالعات بیشتر با دریافتبرای  -2

 

 

 اطالعات تماس

coupleshimi@gmail.com   

03137727853      

03137727853      

09134715667      
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