
 

 

 پوشش امولسیونی
E.M.COAT-90-B 

 

E.M.COAT-90-B  مخرب  یها یوناز نفوذ امالح و  یریجلوگ یبراامولسیونی بر پایه قیر است که  یجزئ یک یپوشش محافظتیک

 یقابل توجه یو چسبنـدگ یادز یسیتهشود. پس از خشک شدن، االستیاز دفن شدن اجرا م یشپ یمقاطع بتن یموجود در خاک رو یمیاییش

 به سطوح مورد اجرا دارد.

 تحت کنترل است: یرز یماده بر اساس استانداردها این
ASTM D1227, ASTM D2939, ASTM D1640 

 

 خواص و اثرات <<
 مقاطع یرو ضد آبو  یکاالست یهال یکایجاد  .1

 یو بتن یبه سطوح فلز یادز چسبندگی .2

 کلر و سولفات یها یون، در برابر نمک ها مقاوم .3

 از خشک شدن و عدم انحالل در آب پس از خشک شدن یشپتا آب  رقیق شدن با قابلیت .4

 فاقد شره .5

 ینفت یحالل ها فاقد .6

 اشتعال غیرقابل .7

 سهولت و سرعت اجرا .8

 

 موارد کاربرد <<    
 یو فلز یمحافظت از سطوح بتن .1

  ها و تونل ها یرزمینز یل،حا یوارهاید یکار عایق .2

 .باشندیمخرب بتن در تماس م یها یون یاکه با خاک  یها و سطوح یونفونداس پوشش .3

 

 مقدار مصرف <<  

 مترمربع کیبرای پوشش  E.M.COAT-90-B یلوگرمک 1گرم تا  055 حدود کف، یاجرا یبسته به مقدار تخلخل مقاطع تحت اجراء، برا

 کند. می کفایت

 

 روش مصرف <<  
پاکسازی سطح  .دی باشقدیم یهاشپوش یا یمرو غبار، رنگ، روغن، چربی، پرا گرد ز هرگونه ذرات سست،ا محکم و عاری یز،تمید با یندزیرآ -1

 یا توسط عملیات بادگیری قابل انجام است. با استفاده از پاشش شدید آب )واترجت(

. پس از خشک شدن ییدسطح اجرا نما یبر رو یمربه صورت پرا یهال یکنموده و  یقآب رق یمساو یررا با مقاد E.M.COAT-90-Bابتدا  -2

 گردد.انجام می E.M.COAT-90-Bکه دست به سطوح نچسبد، الیه دوم و پوشش دهی اصلی توسط ماده  ی(، زمانیمراول )پرا یهال

روی مقاطع افقی و تسطیح آن با تی و در سایر موارد عملیات  در صورت اجرا بر روی کف و بتن مگر، عملیات پوشش دهی با روش ریزش ماده

 پوشش دهی توسط اجرا با قلم مو یا برس انجام می شود.

 اجرا گردد.بر روی سطح  روز 7 با فاصلهآوری بتن زیرآیند، پوشش امولسیونی باید جهت عمل از ماده کیورینگ استفاده نکته: در صورت

 

 



 

 

 

 

 شیمیاییمشخصات فیزیکی و  <<
 ویسکوز یعما یزیکیحالت ف

 سیاه-ایقهوه رنگ

 15/1-55/1 (3g/cm) مخصوص وزن

 از خشک شدن یشتا پ انحالل در آب قابلیت

 ساعت 4 تا 2 (C 20°)خشک شدن سطح  زمان

 روز 7تا  3 ییخشک شدن نها زمان

 ندارد محلول یرغ ذرات
 
 

 

 مالحظات <<
 

  یهاول یسال در بسته بند یک یمدت نگهدار

 ینگهدار شرایط
یم و تابش مستق یخبندانو دور از  یهاول یدر بسته بند

 یدنور خورش

 

  یگراد+ درجه سانت45 تا+ 0 ینگهدار یدما بهترین

  یلوگرمیک 11سطل  یبسته بند نوع

 
را  یونیابتدا پوشش امولس یمرپرا یکه پس از اجرا یبترت ینهم استفاده نمود به ا یرگونیق یتوان به جایم E.M.COAT-90-B : ازتوجه

. یدپوشش ده E.M.COAT-90-B را با یگون یآن قرار داده و مجدداً رو یبا منافذ درشت رو یگون یهال یکسطح اجرا نموده و  یرو

 .ادامه داد یهال سهتوان تا یمراحل فوق را م

 خواهد شد. یریچشمگ یفیاعث افت کاز خشک شدن در زمان مصرف، ب یشپ یا یدر زمان انباردار یزدگ یخ: احتیاط

 

 حفاظت و ایمنی <<

با  یاشود  یدهبلع یدعنوان نبا یچوجود به ه ینقرار ندارد با ا یستز یطو مح یسالمت یماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برا ینا

 .چشم تماس داشته باشد

 .ییداستفاده نما یمنیا ینکاز ماسک، دستکش و ع یمیاییگردد در هنگام کار کردن با هرگونه ماده ش یم توصیه

 .فراوان شسته شود یرینفوراً با آب ش یدچشم با یابا پوست  یبرخورد اتفاق درصورت

 .شدن فوراً به پزشک مراجعه شود یدهبلع درصورت

 .مراجعه شود (MSDS) به برگه اطالعات ایمنی لطفاً

 .یستماده آتش زا ن این

 

 


