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Uniflor DP 

 مایع سخت کننده و ضد غبار کننده سطوح بتنی

 

  شرح کلی:

Uniflor DP  محصول پس از اجرا به منافذ مایعی روان و بی رنگ است که پس از اجرا بر روی سطوح بتنی یا سیمانی موجب سخت شدن و ضد غبار کردن آنها می شود. این

حی را کاهش می دهد. این سطحی بتن نفوذ کرده با آهک آزاد حاصل از واکنش هیدراسیون سیمان ترکیب شده، کریستال های پایدار و سخت تولید می کند و سایش پذیری سط

 محصول برای اجرا بر روی سطوح با تردد سبک مناسب است.

  

 کار برد: 

ه رو های سطح زیر کار را به دقت تمیز نموده و هر گونه چربی، گردو خاک، گچ و آلودگی را از روی سطح پاک نمایید. از این محصول می توان در پیاد Uniflor DP اجرایقبل از 

همچنین این محصول قابلیت استفاده بر بتنی، کف سالن واحد های صنعتی و محوطه های تفریحی استفاده نمود. این محصول آماده مصرف است و به راحتی قابل اجرا می باشد. 

 روی سطوح بتنی جدید و قدیمی را دارد.

 

  مشخصات فنی:

  

 

 

 

 

 

 

 

  طرز استفاده:

Uniflor DP ر کامل صورت آماده مصرف می باشد. مقداری از آن را بر روی سطح ریخته با ابزاری چون تی الستیکی آنرا در جهات مختلف پخش نمایید تا جذب سطحی به طو

ساعت همین عملیات را دوباره تکرار کنید تا سطح به خوبی سیراب شود. ممکن است اجرای دفعه سوم  88باقیمانده مواد که جذب نشده را از روی سطح جمع کنید. پس از  پذیرد.

 در بعضی از سطوح که از تخلخل زیادی برخوردارند نیاز باشد.

 

  میزان مصرف:

Uniflor DP کیلوگرم در متر مربع مصرف می شود.  8تا  8ین بسته به میزان تخلخل سطحی ب 

 

 مایع بی رنگ مات شکل ظاهری

 + درجه سانتیگراد82تا  -82 دمای بهره برداری 

 پوشش 

 وزن مخصوص

 خشک شدن اولیه

 خشک شدن نهایی

 8/8کیلو گرم در متر مربع به ضخامت  8/8

 میلیمتر

 کیلوگرم بر متر مکعب 8882

 درجه سانتی گراد 88روز  در  8

 درجه سانتی گراد 88روز  در  7
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  انبار داری:

Uniflor DP ل استفاده می باشد.را در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشاراضافی و روی پالت نگه داری نمایید. در این صورت تا یک سال قاب 

 

  بسته بندی:

Uniflor DP  کیلو گرمی بسته بندی و عرضه می شوند. 88گالن های به صورت مایع در 
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