
 
 

 

 

 

 Fara-Flex                           عایق رطوبتی االستیک

 Flexible Waterproofing Agent 
 

 شرح محصول« 

 ، هایعی ضیشی سًگ تشپایِ کَپلیوشّای اصالح ضذُ Fara-Flex عایق سطَتتی االستیک

 تٌذ کٌٌذُ جْت آتثٌذیایي عایق سطَتتی تِ عٌَاى یک عاهل آب .تاضذهی اکشیلیک -استایشى

اکثش سطَح هختلف تا ًوای سیواًی، آجشی، سٌگی ٍ گچی ٍ ... کاستشد داسد. اص آًجایی کِ دس 

تایست حفظ ضَد، دس صَست تٌا تِ ًیاص پشٍطُ، ًوای ًْایی سطَح هزکَس هیتشخی هَاسد 

، کلیِ سطَح تا عایق هزکَس پَضیذُ ضذُ ٍ سًگ آى سا تِ خَد RCIاستفادُ اص عایق پلیوشی 

-تعذ اص اجشا یک سطح تی Fara-Flexعایق سطَتتی االستیک  ا تا تَجِ تِ ایي کِگیشد. لزهی

 تاضذ.هی ٌاسةهًوایذ، استفادُ اص ایي عایق سطَتتی دس ایي هَاسد، سًگ ٍ ضفاف ایجاد هی

 

 استانذاردها« 

 تاضذ.هطخصات فٌی ایي هحصَل تشاساس استاًذاسدّای ریل قاتل اسصیاتی هی

 
ASTM D4541             ASTM C1250      ASTM C1375 

 

 

 موارد کاربرد« 

 ُآب تٌذی پطت تام ّای هَصاییک ضذ 

 ُآب تٌذی پطت تام ّای سٌگفشش ضذ 

 آب تٌذی دیَاسّای تاساًگیش 

 آب تٌذی دسص هَصاییک ٍ سٌگ 

 

 آماده سازی سطح « 

 تایست عاسی اص ٍجَد ّشگًَِ چشتی، سٍغي ٍ هَاد صائذ تاضذ. سطح صیشکاس هی 

 حا سطح صیشکاس تا استفادُ اص آب پشفطاس ٍ یا ٍاتشجت ضستطَ ضَد. تشجی 

  ٍجَد هقذاس کوی سطَتتی قثل اص اجشای عایق سطَتتی االستیکFara-Flex 

کٌذ، لزا هیتَاًیذ کوی تعذ اص هطکلی دس فشآیٌذ اجشای ایي عایق سطَتتی ایجاد ًوی

اقذام  Fara_Flexضستطَی سطح ًسثت تِ اجشای عایق سطَتتی االستیک 

 فشهاییذ.

 .دس ٌّگام اجشا دقت ضَد آب تِ صَست ایستا دس جایی جوع ًطذُ تاضذ 

 

 روش مصرف« 

هستقیوا تذٍى اضافِ ًوَدى چیض دیگشی تش  Fara-Flexعایق سطَتتی االستیک  -

سٍی سطَح اعوال هیگشدد )تشای اجشای ایي عایق سطَتتی ًیاصی تِ اضافِ ًوَدى 

 آب تِ هادُ ًویثاضذ(:

o تش سٍی سطَح افقی ًظیش کف پطت تام: تشای اجشای عایق االستیک  اجشا

Fara_Flex  کافی است تعذ اص تاص ًوَدى ظشف آى سا تش سٍی سطَح

افقی تشیضیذ ٍ تا اتضاسی ًظیش غلطک سًگشصی ٍ یا تی ًسثت تِ پخص 

 ًوَدى آى دس کل سطح اقذام ًواییذ. 

o  اجشا تش سٍی سطَح عوَدی ًظیش دیَاسّای تاساًگیش: تشای اجشای عایق

تش سٍی سطَح عوَدی هیتَاًیذ تا استفادُ اص قلن    Fara-Flexسطَتتی 

 هَ ٍ یا غلطک سًگشصی ٍ یا اص سٍش اسپشی ًوَدى آى اقذام ًواییذ. 

 

 



 
 

 

 

 

 نکات اجرایی« 

 

 اص اجشا خَاّذ ضذ.هعوَال استفادُ اص قلن هَ هَجة عولکشد تْتش عایق پس  -

تش سٍی  Fara-Flexساعت پس اص اجشای عایق سطَتتی االستیک  24دقت ضَد تا  -

 آى آب سیختِ ًطَد تا کاهال خطک ضَد.

دس دهای صیش صفش خَدداسی ًواییذ.    Fara-Flexاص اجشای عایق سطَتتی االستیک  -

 Fara-Flexساعت اٍلیِ تعذ اص اجشای عایق سطَتتی االستیک  24)تْتش است تا 

 دسجِ ساًتیگشاد ًثاضذ.( 4دهای هحیط کوتش اص 

. 

 مشخصات فیسیکی و شیمیایی« 

 کیلَگشم تش لیتش  10 ± 02/0ٍصى هخصَظ: 

 %45دسصذ جاهذ: 

 سًگ: سفیذ ضیشی 

 هتشهشتع کیلَگشم تش ساًتی 20چسثٌذگی تِ تتي ٍ هالت: تیص اص 

  .س آب ًذاسدهقاٍهت دس تشاتش آب: پس اص خطک ضذى قاتلیت اًحالل د

 

 بسته بنذی« 

 تاضذ:ّای ریل قایل اسائِ هیتٌذیدس تستِ Fara-Flexعایق رطوبتی االستیک 

 کیلَگشهی 5 گالي

 کیلَگشهی 10گالي 

 کیلَیی 20 گالي

 شرایط نگهذاری« 

 هاُ دس تستِ تٌذی اٍلیِ 12 : هذت ًگْذاسی

 َسضیذصدگی ٍ تاتص هستقین ًَس خظشف دس تستِ، دٍس اص سطَتت ٍ یخ

 +  دسجِ ساًتیگشاد30+ تا 10تْتشیي دهای ًگْذاسی:

 

 حفاظت و ایمنی« 

گیشد اها ٌّگام کاس تا کلیِ هَاد ضیویایی تْتش است ایي هادُ دس هحذٍدُ خطشصا قشاس ًوی

 اص دستکص ٍ ٍسایل ایوٌی هٌاسة استفادُ گشدد. 

 ضشب ضستِ ضَد. تالفاصلِ تا آب دس صَست تواس تا پَست، چطن ٍ یا ًفَر تِ دّاى 


