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آبی، به صورت محلول   COUPSYL® LS-HARDENERپایه لیتیومی  و براق کننده بتن کننده محصول سخت

 می باشد.  شفاف و کامال معدنی ،بی رنگ

هاا  کلیایو و    نما  انجام واکنش باا  ضمن  سیمانی و بتنیبا نفوذ به داخل بافت سطوح  محصول که بصورت مایع است این 

اجاازه نفاوذ را    گازها  مخارب حتی  ، روغن وو به ذرات آب یا بخار ا  مویینه شده و لوله ه باعث انیداد خلل و فرجمنیزیو 

را ضاد شاوره مای کناد . از      سطوح بتنی و سیمانیبا جذب کلییو و ترکیبات آهکی , عمالً  محصولهمچنین این   .نمی دهد

ضمن از دست دادن مراکاز جاذب و   لیتیومی پایه نفوذگر سیلیکاتی  سخت کننده ها مقاوم شده با  بتنیح وهمین طریق سط

 .  مقاومت سایشی آنها افزایش یافته و همچنین نفوذپذیر  آنها به شدت کاهش می یابدنفوذ خود ، در عمل 

 

 موارد مصرف : -1

 گلیز کردن سطوح بتنی کهنه و نو ) براق ، ضد سایش و نفودناپذیر( -

 بهداشتی کردن کف ها  بتنی -

   و چاه آسانیور   بآب بندکننده مخازن بتنی آ -

 سرامی    –آب بند کننده نماها  ساختمانی , بندکشی سیمانی آجر و کاشی  -

 آستر  ضد شوره و ضد آب کننده قبل از عملیات بتن ریز  و ترمیمی بتن   -

   سطوح بتنی کهنه ضد غبار کننده و  افزایش مقاومت سایشی -

 بتنیو کف ها   ح وافزایش سختی سط -

  COUPSYL® LS-DENSIFIER محصولبه همراه  دن کف ها  بتنیبراق کردن و ضد غبار کر -

  جلوگیر  از رشد قارچ ، خزه و گلینگ بر رو  سطح -

  

 ویژگی ها و مزایا   -2

 

 پایه لیتیومی بودن و قدرت نفوذ باال -

 میلی متر در بتن , گچ , آجر و ... 10تا 5نفوذ از کامال جذبی و توان  -

   دائمی دوام و پایدار  -

  یبتنسطوح سایشی بهبود مقاومت  -

  )دوستدار محیط زییت(آب پایه بودن و به همراه نداشتن حالل ها  نفتی  -

 غیر قابل اشتعال    -

   درجه سانتی گراد  400مقاوم به حرارت تا دما   -

 مهار شوره جذب آه  آزاد و  -

  ، آجر و سنگ قدرت پر کردن منافذ و کاپیالرها و مجار  میکروسکپی بتن -

 بتن  توان افزایش تراکو  -

 امکان احیا  سطوح بتنی کهنه و مقاوم ساز  مجدد آنها   -

 آب بند کننده بتن   -

 امکان مهار فشار آب منفی   -

 سیلییی بتن–عدم شرکت در واکنش آلکالی  -
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 مشخصات فنی : -3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :و ابزارها  مصرف روش  -4

سطح اعماال    و یا برس رو )تلمبه سمپاشی( این محصول بدون نیاز به رقیق ساز  می تواند به وسیله تلمبه فشار پایین

شود. اما بیته به اینکه بخواهد بر رو  چه نوع سطحی ) بتن ، آجر ، سنگ( اعمال گردد و همچنین چه کااربرد  داشاته   

مراجعاه   محصول تر به فایل دستورالعمل استفادهکمی متفاوت باشد. ) جهت اطالعات بیش باشد نحوه اجرا  آن می تواند

 شود(

  

  خطرات و محدودیت ها : -5

روز گذشته و بتن  14حداقل باید از زمان اجرا  بتن  یبتن سطوح بر رو  و براق کننده کننده مایع سخت برا  اعمال  -

 به استحکام نهایی خود رسیده باشد.تا حد  

ه دلیل مقاومت پایین در شرایط اسید  در فضاهایی که اسید شویی نیاز هیت نمی تواند به عنوان پوشش نهایی ب -

 استفاده شود.

  روش نگهدار  -6

در  .درجه سانتی گراد نگهدار  گردد 15-40  در ظرف اصلی و در حالت پلمپ شده در محیط خش  و کو نور و در دما 

این محلول  باید سریعا با آب شیته شود. و در صورت بلع به پزش  مراجعه شود. صورت تماس این محصول با پوست

 می باشد. غیر قابل اشتعال و همچنین  فاقد مواد تبخیر پذیر خطرناک

  :اتنک -5

شود که این اطالعات بر اساس دانش امروز ماست و الزاماً بهترین پیشنهادات نییات و لاذا مشاتر     می ضمناً تأکید  -1

 نجام تیت ها  الزم و بررسی کلیه عوامل مؤثر در محیط کار نیبت به مصرف مواد اقدام کند .  باید پس از ا

 .  فرماییدحاصل تماس  شرکتکارشناسان  برا  اخذ اطالعات بیشتر با -2

 

 مقدار ویژگی

 مایع شفاف شکل ظاهر 

 ≥ 99 خلوص

pH 13 – 12  

 wt  .0,5 ± %10 درصد جامد


