
 
 

 

 

 

 Fara Plug                                       آوی گیر بته    

 حجن افشایص آب با تواس اس پس كِ است كلزایذ بذٍى سیواًی پایِ پَدر یك

 .ساسد هی فطار پز ّای ًطت سزیع اًسذاد بزای قذرتوٌذ خویزی ٍ دّذ هی

 َا استاوذارد

 با استاًذاردّای سیز هطابقت دارد:  Fara Plug گیز بتي آًیهحصَل 

 -77   -267 C ASTM  -39 C  ASTM   -   05-298ASTM C          

ASTM C 234 

 خًاص ي اثرات 

 كلز یَى فاقذ 

 آب با اختالط سَْلت 

 دائوی ٍ پایذار 

 آجز ٍ سٌگ بتي، ”هخصَصا هصالح اًَاع بِ عالی چسبٌذگی 

 خَردگی تزک ٍ اًقباض بذٍى 

 سزیع گیزش 

 كاربزد هَرد ساسُ عوز بِ كیفیت حفظ 

  استفادٌ مًارد

 هحل در یسٌگ یا یبتٌ ی در ساسُ ّایًطست ٍ آب فطار كزدى هتَقف 

 درسّا

  آب عبَر هجاریآب بٌذی 

  هخاسى سذّا، ّا، تًَلآب بٌذی 

 ِآساًسَرّا چال 

  هذفَى ّای ساسُ ٍ سیزسهیي ،ّا هٌَْلآب بٌذی 

 میزان مصرف

 هصزف هقذار   Fara Plug هخصَظ ٍسى ٍ ًطت حال در هقطع ابعاد اساس بز

 گزدد هی هحاسبِ

 ريش مصرف



 
 

 

 

 

 سست ّای قسوت ٍ كزدُ پاک …سطح را اس ٍجَد ّز گًَِ آلَدگی، چزبی ٍ 

 در ٍ كزدُ تویش بزس با را ّا ضكاف ٍ درسّا درٍى ًوَدُ حذف را ًاپایذار ٍ

 .ًواییذ خیس آب با را هحل بَدى خطك صَرت

Fara Plug پذیز گزدد. جْت  را تزجیحا با آب گزم هخلَط كزدُ تا ضكل

ّا هالت را بِ صَرتی كِ بِ داخل سَراخ  بٌذی درسّا ٍ سَراخ جلَگیزی ٍ آب

الی  ۱هَجَد ٍارد گزدد ضكل دّیذ. پس اس ٍارد كزدى هالت آهادُ ضذُ بِ هذت 

ّا بچسبذ ٍ  ا ًگِ داریذ تا اسدیاد حجن دادُ ٍ بِ جذارُدقیقِ با دست آى ر ۲

  .گیزش آى كاهل گزدد

 فىی   مشخصات

 پَدر:  حالت فیسیکی

 خاکستری : رنگ

  g/cm311/1  :      وزن مخصوص

 g/cm399/1  : وزن مخصوص خمیر

 ًدارد : یون کلر

Ph :12 – 13  

 ثاًیِ  30الی  20: اولیه زمان گیرش

 

 وکات ایمىی

 استفادُ اجراء ٌّگام عیٌک ٍ دستکش از بٌابرایي باشد هی قلیایی هادُ ایي

 .ًوائید استفادُ شستشَ برای زیادی آب از چشن با تواس صَرت در ٍ ًوائید

 شرایط وگُذاری 

در بستِ بٌدی اٍلیِ کارخاًِ در هکاى خشک ٍ  شش هاُهدت زهاى ًگْداری: 

 دٍر از تابش هستقین ًَر خَرشید 

 تَجِ: ٍجَد رطَبت باعث کاّش عور ایي هحصَل هی گردد 

 وًع بستٍ بىذی

 کیلَگرهی  22ّای  کیسِ

 

 

 


