
 
 

 

 

 

 Fara Seal                                     پودری   نفورگر 

تٌذ کشیستال ساص تا قذست ًفَر تسیاس  تشیي گًَِ هَاد آب پیششفتِ اص ایي هحصَل

تتي دس تشاتش ًفَر آب ٍ  تٌذی ٍ هحافظت تاشذ کِ تشای آب صیاد تِ داخل تتي هی

ّای  هَاد شیویایی هخشب کاستشد داسد. پس اص اجشا سٍی سغح تتي عثق قاًَى لَلِ

ٍ سعَتت   هَئیي ٍ تا هکاًیضم اسوضی تِ داخل تتي ًفَر ًوَدُ ٍ تا آّک آصاد

ّای هَئیي سا تا ساخت  ّا ٍ لَلِ هَجَد ٍاکٌش دادُ ٍ تواهی خلل فشج ٍ تشک

ّای هخشب، هَاد  کٌذ ٍ تتي سا دس تشاتش ًفَر آب، یَى پش هیّای سَصًی  کشیستال

 .ساصد شیویایی هَجَد دس اًَاع فاضالب ٍ آب دسیا هقاٍم هی

 ها استانذارد

 تا استاًذاسدّای صیش هغاتقت داسد: Fara Sealهحصَل ًفَرگش پَدسی 

AASHTO C457 -    73-CRD C 48   -   ASTM C 39          

 خواص و اثرات 

 تتي داخل تِ صیاد تسیاس ًفَر قذست 

 تتي تا یکٌَاخت تافت تشکیل 

 خَسدگی تشاتش دس آسهاتَس ٍ تتي هحافظت 

 هقاعغ کلیِ پزیشی ًفَر 

 تتي تٌفس اص جلَگیشی ػذم 

 3 تا ّای هحیظ دس هقاٍهتPH 11 الی 

 اجشا سَْلت ٍ سشػت 

 پس اصخشک شذى دس آشاهیذًی آب تا تواس دس کاستشد قاتل ٍ ًثَدُ سوی

 تشاتش گشها هقاٍم است

  استفاده موارد

 ِالبفاض ٍ آب ّای خاًِ تصفی 

 ّا ٍلَپیت ٍ ّا تًَل ّا، سپتیک ٍ آشاهیذًی آب هخاصى 

 ُفًَذاسیَى ٍ صیشصهیٌی ّای ساص 

 استخشّا ٍ ّا پاسکیٌگ 

 اًتقال ّای کاًال 

 سشد دسصّای ٍ اجشایی دسصّای ًشت سفغ 

 تتٌی سغَح صدگی ًن سفغ 

 



 
 

 

 

 

 میسان مصرف

گشم دس ّش  1200الی  000حذٍد  Fara Sealی هصشف ًفَرگش پَدسهیضاى 

 تاشذ. هتشهشتغ هی

 روش مصرف

 هخلَط لیتش آب شْشی 14الی  13هقذاس  تاسا  Fara Seal پَدس کیلَگشم 25

 .دّیذ اداهِ  یکٌَاخت ٍ ّوگي هخلَعی حصَل تاًواییذ ٍ ػولیات هیکس سا 

 تشقی ّوضى اص ٍ کٌیذ اضافِ آب تِ سا پَدس اختالط ػول ششٍع تشای:  1تَجِ

 .شَد استفادُ اختالط تشای( پشُ+دسیل)

 30 اً ظشف هذتًْایت کِ ًوائیذ هخلَط آب تا سا پَدس هیضاى آى ّویشِ:  2 تَجِ

 .تگیشد قشاس هصشف هَسد دقیقِ

 ٍ گشد سست، رسات گًَِ ّش اص ػاسی ٍ تویض تایست هی اجشا  اص قثل تتٌی سغَح

  سَختِ سٍغي اص کِ صَستی دس. گشدًذ دیگش ّای پَشش یا پشایوش سًگ، غثاس،

 اص استفادُ تا تتي سغح تایست هی تاشذ صیقلی تتي یا شذُ استفادُ تٌذی قالة تشای

پَدس .  شَد تویض ٍ هضشس ٍاتشتالست یا تالست سٌذ یا تشقی سیوی ّای تشس

Fara Seal  شَد  دقت. ًوائیذ اجشا سغح سٍی ضخین الیاف تا تشس ٍسیلِ تِ سا 

پَدس حاصل اص  هخلَط تا تایست کاهالً هی  سغح سٍی فشج خلل ٍ ّا سَساخ توام

Fara Seal گیشد قشاس تواس دس ٍ آب . 

 شذى ًن دٍ اص پس ٍ دٍم ًوَدُ الیِ اقذام تِ اجشای اٍل، الیِ شذى ًن دٍ اص تؼذ

 اسپشی تا سغَح کلیِتایست  هی Fara Seal، تشای ًفَر ٍ ػولکشد تْتش دٍم الیِ

 داشتِ شًَذ.  ًگِ هشعَب ساػت 40 هذت تِ آب

 ها، نقاط کرمو و درزهای سرد: بنذی ترک آب

 25/0تش اص  ّای تضسگ تِ هٌظَس آب تٌذی دسصّای اجشایی ٍ دسصّای سشد ٍ تشک

 سپس شکل تاص کٌیذ. Vهتش تصَست  هیلی 50تا  35دسصّا تِ ػوق  هیلیوتش، اتتذا

ٍ کوی آب  گشم پَدس کَاستض 400سا تا  Fara Seal کیلَگشم پَدس 1هقذاس 

دسصّا  خویش تتًَِ حاصل سا دس تا تِ حالت خویشی دستیایذ. سپس هخلَط ًوَدُ

 ًواییذ. اجشا  َیاهقاعغ کشه

 تِ  Fara Sealتَجِ داشتِ تاشیذ کِ هشعَب ًگِ داشتي ًقاط تشهیوی تا خویش  

 



 
 

 

 

 

 

 فنی   مشخصات

 پَدر:  حالت فیسیکی

 خاکستری : رنگ

  g/cm300/1  :      وزن مخصوص

 ًدارد : یون کلر

Ph :12 – 13  

% 5رٍز بیشتر از  22بعد از  ASTM C 39 طبق استاًدارد ی: مقاومت فشار

 .یابد هقاٍهت فشاری بتي افسایش هی

رٍز کوتر از  22بعد از  CRD-C-48-73 طبق استاًدارد ب: میسان نفوذ آ

cm/sec   14-10 × 0/1 

 

 نکات ایمنی

 ٌّگام استفادُ از کلیِ هَاد شیویایی از دستکش ٍ هاسک استفادُ ًوایید 

 در صَرت تواس با پَست دست یا چشن، با آب کافی شستشَ دّید.

 شرایط نگهذاری 

هدت زهاى ًگْداری: دٍسال در بستِ بٌدی اٍلیِ کارخاًِ در هکاى خشک ٍ دٍر 

 از تابش هستقین ًَر خَرشید 

 نوع بسته بنذی

 کیلَگرهی  25ّای  کیسِ

 

 

 


