
 CS590 تکُسیل

 آکریلیک - سیلیکون /نما  محافظ رطوبتی

SilCoat CS590 
Building Façade Sealer / Silicone - Acrylic 
 

 سییلیکون   آکریلییک محصول بر پایه ترکیبیک  CS590 تکُسیل

 هیا حیلل   بیو بد ن CS590 الک تنفسی .باشدمی آب محلول در

 سیاتتمانی سیوو  انیوا  بیه مناسبی چسبندگی دارا    بوده نفتی

 بیر عیل ه، بسیتر در نفوذ   نازک الیه یک ایجاد با. این ماده باشدمی

 تاصییت موجیب سیو،، تینف حفظ قابلیت    نسبی براقیتایجاد 

 به بسته فوق محصول .شودمی سو، بند آب   یز گرغبار ،آبگریز 

 درصید ۵۰ تیا آب با شدنرقیق قابلیت، دهد پوشش باید که سوحی

 .داردرا  محصول  زن

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شیماره 

   IPهیا  رده این افز دنی با الزامات شود. ضمناًتولید می 2-1833۰

MC استاندارد EN 1504-2 یز توابق دارد.ن 

طبیق جید ل زییر  CS590 کتسییلمشخصات فیزیکی   شیمیایی 

شیده در اسیتاندارد در دامنه تغییرات مجاز اعلماین محصول   است 

 .شودتولید می 1833۰-2 ملی ایران به شماره
 

 مایع  حالت فیزیکی
 شیر  رنگ

 3g/cm 2۰/۰ ± ۰3/1  زن مخصوص 
 ندارد ترکیبات آلی فرار

 

 نما الک تنفسیکاربرد و اثر 

 الک تنفسی نماکاربرد 
 ،آجییر  ،گچییی ،سیینگی، بتنییی سییوو  کییردن ناپییریر نفییوذ -

 .غیره   هافرش سنگ، بام ها سفال

 .ساتتمان نما  از حفاظت -

 محیوی. اثرات برابر در تاریخی آثار از حفاظت -

 

 الک تنفسی نمامزایای استفاده از 

 
 باشد.می آب دافع  است  ، مقا مرطوبت مقابل در -

سیوو  را  تینف  قابلییتکنید  لیی در سو، مصال، نفوذ می -

 کند.حفظ می

تاصیت تیودتمیز شیوندگی سیوو  پی  از بیاران   قابلییت  -

 شستشو دارد.

 است. فاقد ترکیبات آلی فرار -

 مقا م است. (UVدر برابر تابش نور تورشید ) -

و، سی ر   د دهضید ایجیاد    غبارگرد    ضد تاصیتدارا   -

 را دارد. مصال، رنگ تغییر از جلوگیر قابلیت   است 

 است. زیاد مفید عمردارا   -

کلرید  یون نفوذ   شدنهکربنات برابر در سو، محافظتقابلیت  -

 را دارد.

 

 الک تنفسی نماروش استفاده از 

 استفاده و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 ی ماننیدهیای: کل سو، مورد نظیر از آلودگیآماده سازی سطح -1

ها کاملً   دیگر آلودگی ، ذرات سست، کپک، چربیگرد   غبار، ر غن

  پاک گردد.

 قابیل میومقل ییا   غلتک، اسپر  از استفاده با محصول این :اجرا -2

 جهیت CS590 کتسییل ر کیش الییه ییک معمیوال .باشیدمی اجرا

 در مواد تجمع ازدر نتیجه الزم است    است کافی از سو، محافظت

 ۵ کمتیر از کیار زییر سیو، دمیا  اگر. شود جلوگیر  مصال، سو،

 احتمیال ییا   باشد گرادسانتی درجه ۴۰ از باالتر یا گرادسانتی درجه

 ،باشید جود داشیته  آینده ساعت 8 در شدید باد زش  یا بارانبارش 

، ی  سیوحشستشو یا   بارندگیشود. در صورت  اجرا نبایداین ماده 

 اجیرافراینید باید فرصت الزم جهت تشک شدن داده شود   سیپ  

 فیر    تلیل مییزان به مستقیم بستگی مصرف مقدار. پریرد صورت

متر مربع از سو،،  یک برا  پوشش  معموالً مصرف مقدار. دارد سو،

 گرم است. 2۵۰تا  2۰۰بین 

 ،سیو، بیه بایید ،محصول کامل عملکرد بررسی جهت :عملکرد -3

 شود. تشک کاملً تا ددا زمان هفته 3 تا 1 بین



 الک تنفسی نما نکات ایمنی در استفاده از

در  شود؛ هرچندبند  نمیدسته مواد تورناک طبقهاین محصول در 

تواند باعی  ایجیاد حساسییت شیود. بنیابراین در تماس با پوست می

هنگام کار با این ماده الزم است از پوشش مناسب، عینیک   ماسیک 

 استفاده شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شخص در معیر  آسییب با چشم،  مادهدر صورت تماس این  -

 د.در ن آب، پلک بزندقیقه  1۵حداقل به مدت 

با پوست، سیریعاً پوسیت آلیوده بیه  مادهدر صورت تماس این  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  1۵مدت 

لباس آلوده باید با مواد شوینده مناسب شسته شود تا مجیدداً  -

 قابل استفاده باشد.

همچنان احسیاس نیاراحتی دارد، در صورتیکه شخص مصد م  -

 .شودسریعاً به پزشک مراجعه الزم است 

 

 الک تنفسی نماسایر نکات الزم در خصوص 

 الک تنفسی نماامکان خورندگی 
نه باع  شر     نه باع  گسترش توردگی میلگردها   محصولاین 

ها  کف   سقف سیاتته تنیده یا سیستممدفون در بتن، فوالد پیش

 شود. شده با فوالد گالوانیزه می

 

 الک تنفسی نماروش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
   C۵بیین  محصیولدما  مجاز حمل   نقل   فضا  نگهدار  این 

C3۰ :است. ضمناً رعایت موارد زیر نیز الزم است 

نیور مسیتقیم معیر  در  محصیولاز قرار دادن ظرف حیا    -

 تورشید اجتناب شود.

 جلوگیر  شود. مادهزدگی از یخالزم است  -

 الک تنفسی نماماده طول عمر 

انبار   نگهیدار   ،در شرایط استاندارد محصولچنانچه ظر ف حا   

 .ماه است 12زمان تولید، شود، زمان قابل استفاده از افز دنی از 

 

 الک تنفسی نماماده بندی بسته
 شود.عرضه می کیلوگرمی 2۰   ۵، 1ها  گالناین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی

برا  کسب اطلعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

بیه فیرم  محصیولایین  عملکیردتماس بگیرید. ضمناً برا  اطیل  از 

CS590 (SealCoat CS590-PPI ) کتسیییلاطلعییات عملکییرد  

 مراجعه کنید.

 

 اطالعات تماس
تهران، تیابان سیهر رد  شیمالی، کوچیه شیهرتاش،  آدرس شرکت:

 ۴، طبقه ا ل،  احد 7۴پلک 
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