Unicure SB90
ماده عمل آوری بتن بر پایه حالل

شرح کلی:
 Unicure SB90بر پایه رزین های هیدروکربنی محلول در حالل طراحی شده است که پس از اجرا به سرعت حالل آن از محیط خارج شده و در سطح بتن تشکیل الیه ای مطمئن
برای حفظ رطوبت داخلی و کمک به هیدراته شدن کامل سیمان را می دهد.

کاربرد:
 Unicure SB90را بر روی بتن تازه و قبل از خشک ش دن سطح آن بپاشید ،اطمینان حاصل نمایید که تمامی سطوح باز بتن تحت پوشش قرار گرفته اند .بهترین زمان اجرا موقعی
است که درخشندگی سطحی بتن پایان یافته است (حدود  82دقیقه پس از عملیات بتن ریزی در دمای معمولی) .مناسب ترین راه استفاده از ماده عمل آوری ،پاشیدن آن به کمک
پیستوله و یا سم پاش باغبانی بر روی تمامی سطوح در معرض عوامل جوی است.
چنانچه سطح بتن خشک شده باشد ابتدا بایستی آنرا با آب مرطوب نموده و سپس  Unicure SB90پاشیده شود.

مشخصات فنی :
شکل ظاهری

مایع طالیی کمرنگ

وزن مخصوص

 2/082گرم در سانتی متر مکعب

دمای زمان اجرا

تا  82درجه سانتیگراد

درجه اشتعا ل

 52درجه سانتیگراد

استاندارد :
مطابق ASTM C−309 Type 1

پوشش دهی:
یک لیتر  Unicure SB90برای پوشش دادن  4تا  8متر مربع سطح بتنی و تشکیل یک الیه  8تا  82میکرونی کفایت می نماید .الیه تشکیل شده پس از گذشت  8تا  4هفته تحت
تاثیر عوامل جوی از بین می رود.

نکات ایمنی:
بدلیل وجود حالل های شیمیایی در ترکیب  Unicure SB90الزم است دقت خاصی در زمان انبارداری و استفاده از آن به عمل آید .از تماس با چشم  ،دهان و پوست خودداری
نم وده ،آنرا در محیط باز و یا دارای تهویه استفاده نمایید .در صورت تماس احتمالی موضع را با آب و صابون شستشو دهید.
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انبار داری:
 Unicure SB90رادر ظروف اصلی و محیط سر پوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید ودر دمای کمتر از  82درجه سانتیگراد نگه داری نمایید .در این صورت دست کم تا
 88ماه قابل استفاده می باشد.

بسته بندی:
 Unicure SB90در گالن های  82یا بشکه های  882لیتری عرضه می شود.

تهران -خیابان سهروردی شمالی -خیابان خرمشهر -خیابان عربعلی -کوچه چهارم -پالک  - 85طبقه دوم
تلفن 55885588 :و  55882888نمابر5588558 :

www.manabonyan.com
www.uniqrete.ir
manabonyan

