
 

 

 کننده سنگ اشباع 
Stone Impregnation 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

باشد. یمحصول آماده مصرف م کی  یکننده سنگ آکممحصول اشباع

سنگ جذب شود و   ینگیموئ  یرویتواند توسط منافذ نیمحصول م نیا

  ، یزوریواکنش کاتال یجه یدر نت به عمق آن نفوذ کند. یبه خوب

Polysiloxanes رخ   ز ین  یسی لیواکنش س ک ی. به عالوه دیآیبه دست م

  ییباال  ییسال کارا  ن ی شود محصول تا چندیمباعث    جه ی دهد که در نتیم

 داشته باشد.

 

 ها:ویژگی 

دوره خشک شدن، رطوبت را   یدفع بخار ط یباال تیخاص لیبه دل -

  .گردد یآزاد کرده و خشک م عاًیسر

سنگ حفظ   یسطح خواص تنفس یبر رو  ایه یعدم وجود ال لیبه دل -

 .گردد یم

 UV اشعهمقاوم در برابر  -

 کند. ینم دایپ ش یمعموالً رنگ سنگ افزا -

 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

  پذیری، بسته به ظرفیت جذبliter/2m 20-5تقریباً 

 :رنگ -

 کمرنگزرد 

 : (DIN EN ISO 2811-1)  دانسیته -

 3g/cm  67/0  تقریباً

 موارد استفاده:

جاذب مناسب   یضد آب و ضد لکه نمودن مواد معدن یمحصول برا  نیا

شده و   ش ی )سطوح پول یو مصنوع یعیطب  یها. مانند: سنگ باشدیم

  یآهک هایسنگ  ت،یآجر، خشت، گران  ت،ینشده سنگ مرمر شیپول

 و ....(.  

  ی که دارا مصنوعاتیآجر، بتن و  ی فرآور  یبرا  ن یمحصول همچن نیا

 مناسب است.  یلیهستند خ یمواد معدن

 

Pavirco.com website: 
E-mail: info@pavirco.com 

Instagram: pavirco 

  ابان یمالصدرا، خ   ابانیتهران، خ : دفتر مرکزی

 4، واحد 25پالک  ،یشهانق ابانیخ  ،یشمال ییبهاخیش

021- 8862 9033 ,  8862 9079 

 

 

 



 

 

 دستورالعمل استفاده:  

و قبل  دیشطسطتشطو ده یسططح را با آب جار یزکاریاز تم پس باشطد. یاهیاز هر گونه ال یخشطک، وعار  ز،یکامال تم دیسططح با -1

 تا کامال خشک شود. دیروز صبر کن 2 یال 1 دیبا یمحافظت هیاز پوشاندن سنگ با ال

تا  دیدهآن انجام یکار را رو نیمتر مربع را انتخاب نموده و ا 2 یال 1  نیسطح نمونه ب کی شودیم شنهادیقبل از شروع کار پ -2

  یرنگ و مقدار مواد مصطرف  شیشطده را از لحا  افزا یو ظاهر سططح  فرآور دیینما یابیرا ارز یسطازاشطباع اتیعمل ییکارا

 .دیکن نییو تع یبررس 

 : یروند اشباع ساز -3

  نیگراد باشد. همچن یدرجه سانت  25 یال  15 نیاست که سطح سرد و درجه حرارت ب یزمان ،یسازاشباع  یابر طیشرا نیبهتر (الف

  دیخورشط  میکف و نور مسطتق یشط یگرما لیسططح را با وسطا دی. نباردیصطورت گ دیسطاعت با  24محافظت در برابر رطوبت به مدت 

 گرم کرد.

 است. یمتر کاف یلیم 0.3کوچکتر از  یهاشکاف یاشباع برا نیا ری( تاثب

 است. یمرتبه کاف  2 یال 1 سیبه صورت خ یساز( عمل اشباعج

 1به   1به نسطبت  Akemi Nitro-Dilution از محصطول شطودیم هیبرخوردار اسطت توصط  ینییکه سططح شطما از قدرت جذب پا یصطورت در

 .دیاستفاده کن

مرتبه  نیبدون هوا با فشطار کم، چند یسطاختمان از اسط ر ینما یفرآور  ی. برادیبکار بر ییقلم مو کی( محصطوالت را توسطط چ

 50 یال  40که مواد  ییرا تا جا اتی. عملدیمتر اسططتفاده کنیسططانت 10 یال  5جت با حداقل فاصططله  کیاز  ایو   دییاسططتفاده نما

 .دیده جامشود ان یجار نییمتر به سمت پایسانت

که توسطط  یسطنگ خشطک شطوند، آن قسطمت از مواد یکننده رومواد  اشطباع نکهیبعد از انجام کار، قبل از ا قهیدق  20حدود  (د

که هرگونه   ییشطوند تا جا شیپول دیشطده دوباره باشیسططوح پول پارچه کامال پاک شطوند. کیبا   دیاند باسطنگ جذب نشطده

 سطح پاک شود. یو حباب از رو یبرجستگ

و  را دوباره انجام داد اتیعمل نیتوان ایصطورت نگرفت، م کنواختیاگر اشطباع به طور  ایمطلوب حاصطل نشطد و  یجهی( اگر نته

 .دیآیهفته بدست م کیکامل پس از حدود  ریو تاث شودیساعت حاصل م 6 یال 4دفع آب بعد از  ریتاث

  



 

 

  نکات ویژه:

 یریذرات معلق در هوا و خطر برخورد با اشطخاص ثالث جلوگ لیاز تشطک دیینمایاسطتفاده م یکه از ابزار اسط ر یدرصطورت -

 .دیو بخارات را تنفس نکن دیاز ماسک استفاده کن .دیینما

 آنها به سنگ نفوذ نکند. قیتا رطوبت از طر دیب وشان یاطراف و پشت سنگ را به خوب -

 تا خوب خشک شود. دیروز صبر کن 2 یال 1حدود  دیهوا، با یشود، بسته به دما زیشده تمیفرآور هیاگر ناح -

روند آلوده شطدن را به   بیترت نیگردد و بد یریشطود که از آلوده شطدن دوباره سطنگ جلوگیمحصطول باعث م نیاسطتفاده از ا -

 .ردیگیانجام م یکار به راحت نیا یدفعات بعد یمجدد، برا یاندازد. در صورت آلودگیم ریبه تاخ یاطور قابل مالحظه

  .دینما بیاشباع را تخر هیفشار آب ممکن است سنگ و ال نینامناسب، خورنده و همچن هایندهیشو -

 .دیاستفاده کن یاز دستکش محافظ آکم -

 محافظت شوند. دینور خورش  میاز تابش مستق دیشده با یسطوح فرآور -

جال  دیکه با ییهامحافظت شطود. مانند پنجره ها، بخش سطتندیها مقاوم نکه در برابر حالل یمصطنوع  ای کیاز مواد سطنتت دیبا -

 اند.واقع شده یکار طیکه در مح ییایشوند و اش داده

 مضر نخواهد بود. یسالمت یارائه شده رفتار شود بتونه مورد نظر برا یهاکه مطابق با دستورالعمل یدر صورت -

. در صطورت ردگییفقط سططح را در نظر م یابیارز رایز باشطدینم ریپذشطده امکان یسططح فرآور  یبرا یضطدآب  تیسطنجش خاصط  -

 شود. لیتقل یضد آب تینشستن گرد و غبار ممکن است خاص

رنگ به طور   شیافزا چیو مارپ  تهیکوارتز یهاسطنگ ی. روکندیم یاندک  رییتغ ایو   ابدیینم  رییها تغسطنگ  شطتریرنگ سططوح ب -

سططح نامحسطوا امتحان  کی ایسططح کوچک و  کی یشطود ابتدا کار را رویم شطنهادیپ نیشطود. بنابرایم انینما یمحسطوسط 

 .دیینما

 .دیقرارده  افتیرا در محل باز یو ظرف خال دیینما هیرا به طور کامل تخل یقوط اتیمحتو پس از استفاده کامل از محصول، -

بر  یلیظاهر شطود که دل ییهامورد ممکن اسطت به صطورت لکه نیا شطود دیتشطد هامکان یاسطت در برخسطاختار سططح ممکن  -

 سنگ دارد. یذات هاییژگیبه و یبلکه بستگ ستینقص محصول ن

 شود. یدرب بسته نگهدار بندو در ظروف آک یزدگخیدر مکان خنک، دور از  -


