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 و آب برابر در عالی و مقاومت سختی ویژگی با و بوده امولشن اكریليك پليمر پایه بر محصولی  COUPCOAT® NAC محلول

 و می شود رقيق آب با محصول این  .نماید ایجاد نما روی بر یكنواخت و براق سطحی زیبا ، تواند می نامطلوب جوی شرایط سایر

 .است  اجرا قابل سهولت به و بوده نامطبوع بوی فاقد دليل همين به

 

 موارد مصرف : -1

 

 محافظ سطوح سيمانی ، آجری ، بتنی و ... -

 جلوگيری از رشد قارچ ، خزه و گلسنگ بر روی سطح -

 انواع نماهای ساختمانیپوشش  -

 به سطوح نماهای ساختمانیاز نفوذ آب جلوگيری  -

 گریز كننده سطوح بتنی ، سيمانی ، آجری ، چوب و كليه مصالح ساختمانی آب -

 

 ویژگی ها و مزایا   -2

 

  چسبندگی بسيار خوبقدرت 

   آب پایه بودن و به همراه نداشتن مواد شيميایی و حالل های نفتی سمی  

 دگیایجاد خاصيت خود تميز شون 

  در شرایط آب و هوایی مختلف باالدوام و پایداری 

 انواع سطوح ساختمانی یاعمال بر رو قابل 

 اشتعال رقابليغ 

 مقاومت UV  باالبسيار 

 

 

 مشخصات فنی : -3

 

 

 

 

 

 

 
 

 :و ابزارهای مصرف روش  -4

 .نمایيد اجرا مو قلم یا بوسيله اسپری نظر مورد سطح روی بر را آن و كرده رقيق آب مناسب مقدار با را كيلر      

  

 مقدار ویژگی

 مایع  شكل ظاهری

 ≥ 98 خلوص

pH 8  
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  خطرات و محدودیت ها : -5

 ریمقاد و صابون با را آن پوست، با تماس صورت در شود می توصيه ولی. باشد نمی اشتعال قابل و بوده آب هیپا بر محصول نیا

. دیينما مراجعه پزشك به پوست بيشتر كیتحر و حساسيت صورت ودر داده شستشو آب ادیز  

  روش نگهداری -6

 . شود نگهداری (c˚ 30 - 10) یدما در مناسب هیتهو با بسته سر محيط در سال، یك مدت به      

 

  :اتنك -7
و الزاماً بهترین پيشنهادات نيست و لذا مشتری  عات بر اساس دانش امروز ماستشود كه این اطالمی تأكيد  در اینجا -1

 باید پس از انجام تست های الزم و بررسی كليه عوامل مؤثر در محيط كار نسبت به مصرف مواد اقدام كند .  

 .   حاصل فرمایيدتماس  شركت كارشناسان بااطالعات بيشتر  دریافتبرای  -2


