
 

سنگ پومکسبراق کننده و ضد آب کننده رزین   

 

محصولی است که بر پایه رزین های سیلیکونی تولید گردیده و ماده ای بی رنگ می باشد که 

براق کننده و ضدآب کننده سطوح داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول مناسب برای رنگ 

 . های طبیعی،مصنوعی،آنتیک،چوب،آجرهای سنتی و قطعات بتنی

مصرف موارد  

 انواع آجر نما 

 انواع سنگ طبیعی 

 (بتنی و سیمان کشی شده )سیمان سفید انواع سطوح 

 انواع سطوح چوبی مانند ترم وودها 

 انواع سنگ مصنوعی و یبری 

 مزایا

 محصول ضد UV بوده و درمقابل اشعه خورشد مقاوم است و تغییر رنگ نمیدهد. 

 مقاوم در برابر شوینده ها. 

 مقاوم در برابر سایش تردد. 

 مقاوم کننده سطوح در برابر شوره زدگی 

 

 



 

مصرفمیزان   

 .ساعت مصرف میگردد 24گرم، در دو الیه به فاصله  250الی  100هر متر مربع بین  در

 روش مصرف

ابتدا سطح زیر مار میبایست عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار،ذرات سست یا رنگ قدیمی 

گردد.در سطوح چسب و دیوار بعد از نصب سنگ و آجر پس از خشک شدن کامل اجرا شود. این 

محصول به وسیله قلمو و اسپری قابل اجرا می باشد.در فضای باز در جلوی وزش باد از اسپری 

 .ود.جهت رقیق کردن میتوان از تینر فوری استفاده کردکردن خودداری ش

 

شخصات فنیم  

 شکل ظاهری: مایع 

 رنگ : پوشش براق و بی رنگ 

 حاللیت: مواد آلی 

  :کیلوگرم بر لیتر 0/9وزن مخصوص 

  شرایط و مدت نگهداری: در بسته بندی اولیه به دور از گرما و سرما و رطوبت به مدت یک

 سال

  :لیتری 20و  4، 1بسته بندی 

 



 

 نکات ایمنی

با دهان، همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس 

چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و درصورت تماس احتمالی بالفاصله موضع را با آب فراوان      

 شستشو دهید.

 نکات زیست محیطی

 مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.

 


