
 S تکُسیل

 حاللسیلیکونی پایه  گر/نفوذ / ی ساختماننمارطوبتی ظ فمحا

SilCoat S 
Building facade Sealer / Penetrant / Solvent-based Silicone 
 

 آبگریال  کنناله اشالاا  و حالالل پایه سیلیکونی سیلریک  ،S تکُسیل

(hydrophobic impregnation )شکل و رنگ تغییر بهون که تاس 

 بالردنبین از بالا و کنالهمی نفوذ مصالح سطح داخل به مصالح ظاهری

 ،جالوی ، گازهالایآب نفوذ مقابل در را آنها ،اجرا محل سطحی جذب

 .سازدمی مقاوم غاار و گرد و خاک

این محصول بر اساس ال امات عمومی استانهارد ملی ایران به شالمار  

 MCرد   ال امالاتشود. ضالمنا  ایالن اف ودنالی بالا تولیه می 2-18330

 نی  تطابق دارد. EN 1504-2استانهارد 

و  اسالتطاق جالهول زیالر  S کتسیلمشخصات فی یکی و شیمیایی 

شاله  در اسالتانهارد ملالی در دامنه تغییرات مجالاز اعالماین محصول 

 .شودتولیه می 18330-2 ایران به شمار 
 

 مایع  حالت فی یکی
 رنگبی رنگ

 3g/cm 20/0 ± 80/0 وزن مخصوص 
 دارد ترکیاات آلی فرار

 

 محافظ نماکاربرد و اثر 

 محافظ نماکاربرد 
 هایسفال ،آجری ،گچی ،سنگی، بتنی سطوح کردن نفوذناپذیر -

 .غیر  و هافرش سنگ، بام

 .ساختمان نمای از حفاظت -

 محیطی. اثرات برابر در تاریخی آثار از حفاظت -

 

 محافظ نمامزایای استفاده از 

 باشه.می آب دافع واست  ، مقاومرطوبت مقابل در -

سالطوح را  تالنف  قابلیالتکناله ولالی در سطح مصالح نفوذ می -

 کنه.حفظ می

 یالتخاصیت خالودتمی  شالونهگی سالطوح پال  از بالاران و قابل -

 دارد. شستشو

 مقاوم است. (UVدر برابر تابش نور خورشیه ) -

طح سال روی دود ایجالاد ضاله  و غاارگرد و  ضه خاصیتدارای  -

 را دارد. مصالح رنگ تغییر از جلوگیریقابلیت  واست 

 است. زیاد مفیه عمردارای  -

 

 محافظ نماروش استفاده از 

 استفاده و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 ی ماننالههالای: کل سطح مورد نظالر از آلودگیآماده سازی سطح -1

ها کامال  و دیگر آلودگی ، کپک، چربیسستذرات ، گرد و غاار، روغن

  پاک گردد.

 قابالل مالومقل یالاو  غلتک، اسپری از استفاد  با محصول این :اجرا-2

از  محافظالت جهت S تکُسیل روکش الیه یک معموال .باشهمی اجرا

 سالطح در مالواد تجمالع ازدر نتیجاله الزم اسالت  و اسالت کافی سطح

قابلیالت  اجالرا،مالورد  سالطح که جایی تا. الاته شود جلوگیری مصالح

دارای  سالطوح بالرای همچنالین. کناله پیها ادامه اجرا بایه ،دارد جذب

 سالالازیروش اشالالاا  ،بتنالالی فالالرش سالالنگ ماننالاله فالالر  و خلالالل

(impregnation )1۵ مالهت باله المان آن کردن ورغوطه با توانهمی 

 زیالر سالطح دمای اگر .گیرد انجام S تکُسیل استخر در ثانیه 20 الی

 باشه گرادسانتی درجه ۴0 از باالتر یا گرادسانتی درجه ۵ کمتر از کار

وجالود  آینه  ساعت 12 در شهیه بادوزش  یا بارانبارش  احتمال یا و

 یالا و بارنالهگیدر صالورت  شالود. اجالرا ناایالهاین مالاد   ،باشهداشته 

 گالردد رها ساعت ۷2 مهتبه  بایه ی سطح، سطح مورد اجراشستشو

 بستگی مصرف مقهار. پذیرد صورت اجرافراینه  ،شهنخشک از بعه تا

 برای کیلوگرم یک معموال  و دارد سطح فر  و خلل می ان به مستقیم

 ،سالفالی آجالر مانناله فر  و خللدارای  سطوح برای مربع متر 8 تا ۵

 بالرای .باشالهمیباال  آب جذب با مصالح سایر و فرش سنگ، گچ، بتن

 مقالهار ،کاشالی و سالرامیک ،سالنگ مانناله پایین آب جذب با سطوح

 .باشهمی مربع متر 12 تا 8 پوشش برای کیلوگرم یک معموال  مصرف

 در سالطح روی آزمالایش بابایه  دقیق مصرف می انالزم به ذکر است 

 آب بالاسالریعا   اب ارها کار اتمام از پ ضمنا   .گردد تعیین پروژ  محل

  ود.ش شستشو



 ،سالطح باله بایاله ،محصول کامل عملکرد بررسی جهت :عملکرد -3

 شود. خشک کامال  تا داد زمان هفته 3 تا 1 بین

 محافظ نما نکات ایمنی در استفاده از

در  شود؛ هرچنالهمیبنهی طاقهخطرناک این محصول در دسته مواد 

توانه باعال  ایجالاد حساسالیت شالود. بنالابراین در تماس با پوست می

عینالک و ماسالک پوشش مناسب، هنگام کار با این ماد  الزم است از 

 استفاد  شود. همچنین رعایت نکات زیر الزم است:

شخص در معالر  آسالیب با چشم،  ماد در صورت تماس این  -

 ه.درون آب، پلک ب ندقیقه  1۵حهاقل به مهت 

با پوست، سالریعا  پوسالت آلالود  باله  ماد در صورت تماس این  -

 . شسته شوددقیقه در آب تمی   1۵مهت 

شود تا مجالهدا   مواد شوینه  مناسب شسته لااس آلود  بایه با -

 قابل استفاد  باشه.

در صورتیکه شخص مصهوم همچنان احسالاس نالاراحتی دارد،  -

 .شودسریعا  به پ شک مراجعه الزم است 

محیط اجرا بایه دارای سیستم تهویه مناسب باشاله و هرگوناله  -

جرقه، جوشالکاری، کشالیهن سالیگار و روشالن نمالودن شالعله در 

 باشه.ممنو  میمحیط اجرا 

 

 محافظ نماسایر نکات الزم در خصوص 

 محافظ نماامکان خورندگی 
نه باع  شرو  و نه باع  گسترش خوردگی میلگردهای  محصولاین 

های کف و سقف سالاخته تنیه  یا سیستممهفون در بتن، فوالد پیش

 شود. شه  با فوالد گالوانی   می

 

 نمامحافظ روش حمل و نقل و انبار کردن 

 شرایط و دمای نگهداری و حمل و نقل
و  C۵بالین  محصالولدمای مجاز حمل و نقل و فضای نگههاری این 

C30 :است. ضمنا  رعایت موارد زیر نی  الزم است 

نالور مسالتقیم معالر  در  محصالولاز قرار دادن ظرف حالاوی  -

 خورشیه اجتناب شود.

 جلوگیری شود. ماد زدگی از یخالزم است  -

  محافظ نماماده طول عمر 

اناار و نگهالهاری  ،در شرایط استانهارد محصولچنانچه ظروف حاوی 

 ما  است. 12از زمان تولیه، شود، زمان قابل استفاد  از اف ودنی 

 

 محافظ نماماده بندی بسته
 شود.عرضه می لیتری ۵ و1های قوطیاین محصول در 

 

 اطالعات تکمیلی
برای کسب اطالعات تکیملی این محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

باله فالرم  محصالولایالن  عملکالردتماس بگیریه. ضمنا  برای اطالال  از 

 ( مراجعه کنیه.SilCoat S-PPI) S تکُسیلاطالعات عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سالهروردی شالمالی، کوچاله شالهرتاش،  آدرس شرکت:

 ۴، طاقه اول، واحه ۷۴پالک 

 1۵۵9613۵1۴که پستی:                                                    

 021-86030۴69                                             شمار  تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیک:


