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کاربرد
ػایق رطَتتی یک خشئی پزیي اس گزٍُ ػایق ّای رطَتتی پایِ سیواًی تَدُ کِ تزای اخزا تزرٍی سطَح تتٌی ٍ پالستز سیواى
طزاحی ضذُ است .ایي ًَع ػایق رطَتتی تزای استفادُ در سزٍیس ّای تْذاضتی ،حوام ٍ آضپشخاًِ در سیزکاضی ٍ سزاهیک
کارتزد دارد.

ضکل ً -۶وًَِ اخزای ػایق رطَتتی پزیي
شرایط محیطی
دهای هحیط در سهاى اخزا تایذ تیي  ۶+تا  ۹۶+درخِ ساًتی گزاد تاضذ.
ّن سدى ٍ هخلَط کزدى در هحیط در هؼزض تاد ًسثتا ضذیذ اًدام ًطَد.
آماده سازی
سطح را کاهالً اس گزد ٍ غثار ،کثیفی ،گزیس ،رٍغي ،رًگ ،پالستز ٍ یا ّزگًَِ پَضص غیز هستحکن تویش کٌیذ .هٌاسثتزیي رٍش
تزای تویش کزدى ٍ تزداضتي هَاد سائذ ،استفادُ اس آب تا فطار تاال (ٍاتز خت) ٍ یا تزس سیوی هی تاضذ .پس اس هزاحل تویشکاری،
سطح را تا آب تویش کاهالً ضستطَ دّیذ تا هَاد آساد ٍ گزد ٍ غثار تاقیواًذُ تویش گزدد .اس ػایق ّای سیواًی ًثایذ تز رٍی سطَح
چزب ٍ رٍغٌی ٍ پالستزّای ًاپایذار ،تِ دلیل احتوال هحثَس ضذى رطَتت در سیز آى استفادُ کٌیذ.
تزک ّا ،سَراخ ّا ٍ ّزگًَِ ًطت آب تایذ قثل اس اخزای ػایق ،کاهالً پز ضَد.

دفتز هزکشی  :هطْذ  ،تلَار ٍکیل آتاد  ،ساهاًیِ ّ( ۶۱اضویِ  ،)۶۱پالک  ،۹۲کذپستی۲۶۱۶۱۶۱۲۱۹:
تلفـيً )۳۶۶( ۹۶۶۹۶۹۲۳- :واتز)۳۶۶( ۹۶۶۹۹۱۲۹ -۹۶۶۹۶۶۶۱ :
کارخاًِ :کیلَهتز  ۱۱خادُ هطْذ – ًیطاتَر ،تلفيً ، )۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۳ :واتز)۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۹ :
www.parinbeton.com info@parinbeton.co

دستورالعمل اجرای عایق رطوبتی پرین

BM
شهریور 6931

شرکت پرین بتن آمود

صفحه  2از 4

روش اجرا
 ػایق رطَتتی پزیي در پاکت ّای  ۹۶کیلَگزهی ػزضِ هی ضَد .هیشاى آب هَرد ًیاس تزای ّز کیسِ تیي  ۹۶تا ۹۳درصذ ٍسًیآى هی تاضذ .آب سیاد تاػث خوغ ضذگی ٍ کاّص هقاٍهت ٍ ایداد تزک هی ضَد.
 اتتذا آب را تِ هیشاى هطخص ضذُ در یک ظزف پالستیکی تویش ریختِ ٍ پَدر ػایق رطَتتی را تِ آّستگی تذاى اضافِ ًوَدٍُ پیَستِ ّن تشًیذ .استفادُ اس هخلَط کي ّای هکاًیکی تزای ایي کار تَصیِ هی ضَد ۹ .تا  ۹دقیقِ ّن سدى کافیست .سپس
هخلَط حالت دٍغاتی پیذا هی کٌذ ۶۳ .دقیقِ هٌتظز تواًیذ ٍ سپس هخلَط را هدذداً تِ هذت  ۶۳تا  ۶۶ثاًیِ ّن تشًیذ .هخلَط
آهادُ ضذُ را تایذ در تاسُ سهاًی تیي  ۹۳تا  ۱۳دقیقِ استفادُ کٌیذ .ػایق رطَتتی پزیي تایذ در دٍ الیِ ػوَد تزّن تا ضخاهت ّز
الیِ حذٍد  ۹تا  ۹هیلیوتز اخزا ضَد .سهاى تسطیح ػایق رطَتتی پایِ سیواًی حذاکثز  ۶دقیقِ هی تاضذ .تؼذ اس ایي سهاى در صَرت
کطیذى هالِ یا تی رٍی الیِ ی اخزا ضذُ ،هوکي است الیِ اس سطح کار خذا ضذُ ٍ یا خوغ ضَد .لذا سؼی ًواییذ در ایي تاسُ
سهاًی تؼزیف ضذُ ،الیِ را تِ صَرت یکٌَاخت پَضص دّیذ.
 الیِ دٍم را سهاًی اخزا کٌیذ کِ الیِ اٍل خَد را کاهال گزفتِ تاضذ .خْت پَضص سطح ٍ اخزای الیِ آب تٌذ هیتَاًیذ اس یکتی الستیکی یک لثِ ،هالِ فلشی ٍ یا قلن هَ استفادُ ًواییذ .حذاقل فاصلِ سهاًی هیاى اخزای دٍ الیِ یک ساػت ٍ حذاکثز ۹۱
ساػت هی تاضذّ .ز گًَِ ایزاد اخزایی در الیِ اٍل را هی تَاى در الیِ تؼذی تزطزف ًوَد.
 دقت ضَد کِ کلیِ خلل ٍ فزج ٍ سَراخ ّای رٍی هالت پز ضذُ تاضذ.
 دقت کٌیذ در ٌّگام اخزای الیِ ًْایی تِ الیِ قثلی آسیة ٍارد ًطَد .قثل اس پَضص ًْایی ،آب تٌذی الیِ آسهایص
ضَد.
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ضکل ً -۹حَُ اختالط ػایق رطَتتی (a -اضافِ کزدى چسة تِ آب  (bاستفادُ اس هخلَطکي هکاًیکی تزای اختالط آب ٍ
 )cاستفادُ اس یک سطل کَچک آب خْت ضستي تیغِ هخلَطکي
هالت

دفتز هزکشی  :هطْذ  ،تلَار ٍکیل آتاد  ،ساهاًیِ ّ( ۶۱اضویِ  ،)۶۱پالک  ،۹۲کذپستی۲۶۱۶۱۶۱۲۱۹:
تلفـيً )۳۶۶( ۹۶۶۹۶۹۲۳- :واتز)۳۶۶( ۹۶۶۹۹۱۲۹ -۹۶۶۹۶۶۶۱ :
کارخاًِ :کیلَهتز  ۱۱خادُ هطْذ – ًیطاتَر ،تلفيً ، )۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۳ :واتز)۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۹ :
www.parinbeton.com info@parinbeton.co
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 در هحل اتصال دیَار تِ کف هطاتق ضکل ،۹هاّیچِ سیواًی اخزا ضَد.

ضکل  -۹اخزای هاّیچِ سیواًی در کٌح

 در گَضِ ّا ،تقاطغ دیَار تا کف ،هحل لَلِ ّا ٍ کفطَر ،تایذ اس هص (تَری) الیاف ضیطِ ۶تا حذاقل پٌْای  ۶۶ساًتیوتز
استفادُ ضَد.

ضکل  -۱هص الیاف ضیطِ
1

Fiber Glass

دفتز هزکشی  :هطْذ  ،تلَار ٍکیل آتاد  ،ساهاًیِ ّ( ۶۱اضویِ  ،)۶۱پالک  ،۹۲کذپستی۲۶۱۶۱۶۱۲۱۹:
تلفـيً )۳۶۶( ۹۶۶۹۶۹۲۳- :واتز)۳۶۶( ۹۶۶۹۹۱۲۹ -۹۶۶۹۶۶۶۱ :
کارخاًِ :کیلَهتز  ۱۱خادُ هطْذ – ًیطاتَر ،تلفيً ، )۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۳ :واتز)۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۹ :
www.parinbeton.com info@parinbeton.co
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ضکل  :۱اخزای ػایق رطَتتی ّوزاُ تا هص الیاف ضیطِ در گَضِ ّا
عمل آوری
در اکثز ضزایط آب ٍ َّایی ،چسة ًیاس تِ ػول آٍری خاصی ًذارد .در ضزایطی هاًٌذ تاتص ضذیذ ًَر خَرضیذ یا ٍسش تاد،
استفادُ اس اسپزی آب خْت خایگشیٌی آب تثخیز ضذُ تَصیِ هی ضَد.
نحوه نگهداری

 کیسِ ّای تاس ًطذُ را هی تَاى در هکاًی خطک تا فاصلِ اس سهیي ،تِ هذت  ۱هاُ ًگْذاری کزد.
 در ضزایط کارگاّی کیسِ ّا را تز رٍی پالت چَتی تاالتز اس سطح سهیي ٍ دٍر اس تاراى ٍ رطَتت ٍ تاتص هستقین
خَرضیذ ًگْذاری کٌیذ.

موارد احتیاطی و ایمنی
کلیِ ضزایط ایوٌی ٍ کوک ّای اٍلیِ در هَرد استفادُ اس هصالح سیواًی تایذ رػایت ضَد.

دفتز هزکشی  :هطْذ  ،تلَار ٍکیل آتاد  ،ساهاًیِ ّ( ۶۱اضویِ  ،)۶۱پالک  ،۹۲کذپستی۲۶۱۶۱۶۱۲۱۹:
تلفـيً )۳۶۶( ۹۶۶۹۶۹۲۳- :واتز)۳۶۶( ۹۶۶۹۹۱۲۹ -۹۶۶۹۶۶۶۱ :
کارخاًِ :کیلَهتز  ۱۱خادُ هطْذ – ًیطاتَر ،تلفيً ، )۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۳ :واتز)۳۶۶( ۱۹۱۱۹۶۳۹ :
www.parinbeton.com info@parinbeton.co

