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COUPCOLOR
®
 CAS  

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی -1

COUPCOLOR
®
 CAS محصول . این است بصورت نفوذی و دارای عملکرد واکنشی با سطح سطوح بتنی مایع رنگ کننده

 جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتنی قدیمی و نو به کار می رود و کامال جذبی است.

 

 

 

 

 

 

 

 لوازم ایمنی شخصی -2

های محافظ بدن ، دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی و  شیمیایی، لباسواد عینک ایمنی مدر حین کار با این ماده استفاده از

 .  باشد ضروری می های الستیکی چکمه

 خطرات -3

سطح استفاده  یو پاشش آن بر رو ی، نگهدار ییجابجا یبرا یکیاز لوازم کامال پالست دیمحصول حتما با نیبودن ا یدیاس لیبه دل

 خود رسیده باشد . اولیهروز گذشته و بتن به استحکام  7بر روی بتن از زمان اجرای بتن  برای اعمال اسید استین شود.

بهتر است  بر روی سطوح بتنی که اسید استین اجرا می شود حتما یک پوشش شفاف پلیمری و یا سیلیکاتی محافظ نیز اعمال 

 گردد .

 .شود می تماس با چشم: باعث تحریک متوسط چشم

 .شود می ث تحریک متوسط پوستتماس باپوست: باع

 .است کننده دستگاه تنفسی استنشاق: تحریک

 شود. خوردن: باعث سوزش دهان، مری و معده می

 های اولیه اقدامات کمک -4

 پزشکی. های . دریافت مراقبتشستشو دهید دقیقه 15با مقدار زیادی آب به مدت حداقل را چشم: در صورت تماس، فوراً چشم 

 های پزشکی. . دریافت مراقبترا دربیاورید لباس و کفش آلوده بشویید و با آب فراوان راتماس، فوراً پوست  پوست: در صورت

 مقدار ویژگی

 مایع  شکل ظاهری

 ≥ 98 خلوص

pH 3 –2  

 g/cm3 1.2 دانسیته
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. دریافت دهید تنفس مصنوعی به اوکشد،  اگر نفس نمی انتقال دهید و به هوای تازهدر صورت استنشاق مصدوم را استنشاق: 

 .های پزشکی مراقبت

 های پزشکی.  . بالفاصله دریافت مراقبتنکنید وادار به استفراغمصدوم را ، گردید خوردن: اگر بلعیده

 گیری آتش -5

  .نیست قابل اشتعال مادهاین 

 شود:  نشانان توصیه می است تجهیزات حفاظتی زیر برای آتش موجود در منطقه آتش مادهنشانی: درزمانی که این  تجهیزات آتش

 های الستیکی. ستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی، و چکمههای محافظ بدن، د عینک شیمیایی، لباس

 سازی ونقل و ذخیره حمل -6

 . شود اجتناب تنفس غبار اسپری و با چشم، پوست مستقیم از تماس

درجه سانتی گراد نگهداری گردد . به 15-40در ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خشک و کم نور در دمای سازی:  ذخیره

لوانیزه ایدی بودن این محصول و واکنش با فلزات در ظروف از جنس آهن ، آلمینیوم ، مس ، برنج ، روی و یا ظروف گعلت اس

 ذخیره نگردد . 

 کیلوگرمی ارائه می شوند 5و  1رنگ های اسید استین در گالن های پالستیکی 

 یپذیر پایداری و واکنش -7

 پایدار است. بسیار معمولیتحت شرایط  مادهاین 

 مقاومت باالیی دارد . UVدر برابر 

 را دارد .   در بتن خاصیت کامال جذبی و نفوذ

 


