
 W تکُسیل
 نمای ساختمان /  نفوذگر / سیلیکونی پایه آبرطوبتی محافظ 

SilCoat W 
 Building façade Sealer / Penetrant / Water-based Silicone.

 و حاللیییت خاصیییت فاقیی  سیییلیکونی یییس سیییلر ،W تکُسییی 

 ب ون که است (hydrophobic impregnation) آبگریز کنن هاشباع

 سیحح میویی  هیایلوله داخ  به مصالح ظاهری شک  و رنگ تغییر

 را آنهیا ،اجرا مح  سححی جذب بردنبی  از با و کن می نفوذ مصالح

 .سازدمی مقاوم غبار و گرد و خاک ،جوی ، گازهایآب نفوذ مقاب  در

ای  محصول بر اساس الزامات عمومی استان ارد ملی ایران به شیماره 

 MCافزودنیی بیا الزامیات رده شود. ضیمنا  ایی  تولی  می 2-18330

 نیز تحابق دارد. EN 1504-2استان ارد 

و اسیت طبق ج ول زییر  W تکُسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی 

شی ه در اسیتان ارد ملیی در دامنه تغییرات مجیاز اعالمای  محصول 

 شودتولی  می 18330-2 ایران به شماره
 

 مایع  حالت فیزیکی
 رنگبی رنگ

 3g/cm 20/0 ± 20/1 وزن مخصوص 
 ن ارد ترکیبات آلی فرار

 

 محافظ نماکاربرد و اثر 

 محافظ نماکاربرد 
 ،آجییری ،گچییی ،سیینگی، بتنییی سییحو  کییردن ناپییذیر نفییوذ -

 .غیره و هافرش سنگ، بام هایسفال

 .ساختمان نمای از حفاظت -

 محیحی. اثرات برابر در تاریخی آثار از حفاظت -

 

 محافظ نمامزایای استفاده از 

 باش .می آب دافع واست  ، مقاومرطوبت مقاب  در -

سیحو  را  تینف  قابلییتکنی  ولیی در سحح مصالح نفوذ می -

 کن .حفظ می

خاصیت خیودتمیز شیون گی سیحو  پی  از بیاران و قابلییت  -

 شستشو دارد.

 است فرار آلی ترکیبات فاق  -

 است. سمی غیر و اشتعال قاب  غیر -

 .زن ینم شوره -

 ( مقاوم است.UVدر برابر تابش نور خورشی  ) -

قابلییت  و بیودهسیحح  روی غبیارگیرد و  ضی  خاصیتدارای  -

 را دارد. مصالح رنگ تغییر از جلوگیری

 است. زیاد مفی  عمردارای  -

 

 محافظ نماروش استفاده از 

  محافظ نمااستفاده از و نحوه مصرف محدوده مجاز 

 ی ماننی هیای: ک  سحح مورد نظیر از آلودگیآماده سازی سطح -1

ها کامال  و دیگر آلودگی ، ذرات سست، کپس، چربیگرد و غبار، روغ 

  پاک گردد.

 قابی  میومقل ییاو  غلتس، اسپری از استفاده با محصول ای  :اجرا-2

از  محافظت جهت W کتسی  روکش الیه یس معموال .باش می اجرا

 سیحح در میواد تجمیع ازدر نتیجیه الزم اسیت  و اسیت کافی سحح

قابلییت  میورد اجیرا، سیحح که جایی تا. البته شود جلوگیری مصالح

دارای  سیحو  بیرای همچنیی . کنی  پی ا ادامه اجرا بای  ،دارد جذب

 سییازیروش اشییباع بتنییی، فییرش سیینگ ماننیی  فییر  و خلیی 

(impregnation) 1۵ می ت بیه المان آن کردن ورغوطه با توان می 

 زییر سحح دمای اگر .گیرد انجام W کتسی  استخر در ثانیه 20 الی

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

وجیود  آینی ه ساعت 8 در ش ی  بادوزش  یا بارانبارش  احتمال یا و

 ییا و بارنی گیدر صیورت  شیود. اجیرا نبایی ای  میاده  ،باش داشته 

 گیردد رها ساعت ۷2 م تبه  بای  ی سحح، سحح مورد اجراشستشو

 بستگی مصرف مق ار. پذیرد صورت اجرافراین   ،ش نخشس از بع  تا

 ییس معمیوال  مصرف مق ار. دارد سحح فر  و خل  میزان به مستقیم

 ماننی  فر  و خل دارای  سحو  برای مربع متر ۴ تا 2 برای کیلوگرم

بیاال  آب جیذب بیا مصیالح سایر و فرش سنگ، گچ، بت  ،سفالی آجر

 و سیرامیس، سینگ ماننی  پیایی  آب جذب با سحو  برای .باش می

 متیر 8 تیا ۴ پوشیش برای کیلوگرم یس معموال  مصرف مق ار ،کاشی

 آزمیایش بیابای   دقیق مصرف میزانالزم به ذکر است  .باش می مربع

 ابزارها کار اتمام از پ ضمنا   .گردد تعیی  پروژه مح  در سحح روی

  شود. شستشو آب باسریعا  



 ،سیحح بیه بایی  ،محصول کام  عملکرد بررسی جهت :عملکرد -3

 شود. خشس کامال  تا داد زمان هفته 3 تا 1 بی 

 محافظ نما نکات ایمنی در استفاده از

پوست  شود و بهمینبن ی مواد خحرناک طبقهای  محصول در دسته 

بنابرای  در هنگام کار با ای  ماده الزم است  .و چشم آسیب می رسان 

از پوشش مناسب، عینس و ماسس اسیتفاده شیود. همچنیی  رعاییت 

 نکات زیر الزم است:

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

  .درون آب، پلس بزندقیقه  1۵ح اق  به م ت 

بیه  با پوست، سیریعا  پوسیت آلیوده مادهدر صورت تماس ای   -

 . شسته شوددقیقه در آب تمیز  1۵م ت 

لباس آلوده بای  با مواد شوین ه مناسب شسته شود تا مجی دا   -

 قاب  استفاده باش .

 دهان شسته شود و از باال آوردن پرهیز شود. ،درصورت بلعی ن -

در صورتیکه شخص مص وم همچنان احسیاس نیاراحتی دارد،  -

 .شودسریعا  به پزشس مراجعه الزم است 

 

 محافظ نماسایر نکات الزم در خصوص 
 

 محافظ نماامکان خورندگی 
نه باعث شروع و نه باعث گسترش خوردگی میلگردهای  محصولای  

های کف و سقف سیاخته تنی ه یا سیستمم فون در بت ، فوالد پیش

 شود. ش ه با فوالد گالوانیزه می

 

 محافظ نماروش حمل و نقل و انبار کردن 

 و دمای نگهداری و حمل و نقلشرایط 
و  C۵بیی   محصیولدمای مجاز حم  و نق  و فضای نگه اری ای  

C30 :است. ضمنا  رعایت موارد زیر نیز الزم است 

 محکم بسته شود. ،درب ظروف پ  از مصرف -

در معیر  نیور مسیتقیم  محصیولاز قرار دادن ظرف حیاوی  -

 خورشی  اجتناب شود.

 جلوگیری شود. مادهزدگی از یخالزم است  -

  محافظ نماماده طول عمر 

انبار و نگهی اری  ،در شرایط استان ارد محصولچنانچه ظروف حاوی 

 ماه است. 12شود، زمان قاب  استفاده از افزودنی از زمان تولی ، 

 

 محافظ نماماده بندی بسته
 شود.کیلوگرمی عرضه می 20و  ۴، 1های گال ای  محصول در 

 

 تکمیلیاطالعات 
برای کسب اطالعات تکیملی ای  محصول با بخش فنی شرکت کپکو 

بیه فیرم  محصیولتماس بگیری . ضمنا  برای اطیالع از عملکیرد ایی  

 ( مراجعه کنی .SilCoat W-PPI) W سیلکتاطالعات عملکردی 

 

 اطالعات تماس
تهران، خیابان سیهروردی شیمالی، کوچیه شیهرتاش،  آدرس شرکت:

 ۴، طبقه اول، واح  ۷۴پالک 

 1۵۵9613۵1۴ک  پستی:                                                    

 021-89331                                                  شماره تماس:

 www.capco.co.ir                                       آدرس وبسایت:

 info@capco.co.ir                                    پست الکترونیس:


