
 

 

 بتن  الیهپاک کننده 
 Concrete Film Remover 

 برگه اطالعات فنی 

 

 

، مواد یآلریغ یو مواد سطح دهایاس  هیکننده بر پازیعامل تم کیمحصول  نیا

 باشد.یضدزنگ و مواد مکمل م

 

 ها:ویژگی 
 کننده قویپاک -

های سیمانی، رسوباتی الیههای آهکی، شوره، ماندهبرنده مالت، باقیاز بین -

 اند.های طبیعی و مصنوعی چسبیدهکه به شدت به سطوح کاشی و سنگ

 
 

 مشخصات فنی: 
 پوشش: -

 20الی L/2m10حدود 

 :رنگ -

 به زرد   ل یرنگ متما یب

 : (DIN EN ISO 2811-1) دانسیته

  3ge/cm1.15 تقریبا

- PH  : 

 1کمتر از  

 

 موارد استفاده:
 ،یعیطب  یهاسنگ  یکونیلیآهک، بتن، جرم اتصاالت س   یهاماندهیمحصول باق  نیا

 یآجرها  د،یمقاوم در برابر اس   یهالیها، تااسلب  یبتن  هایزهیسنگر  هموار،  هایبتن

کردن  زیتم  یماده برا  نیا  محصول،  نیفرمول ساخت ا  لیبه دل  کند.یم  زیرا تم  یلعاب

  Serrizz ایو  Bayewaldاند مانند گرفتهبه خود ی زدگکه حالت زنگ ییهاسنگ

  مناسب است. اریبس 

 

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: 

 .دییسطح را کامالً مرطوب نما -1

 .دیسطح سنگ بمال یو رو دیکن قیبا آب رق 1:20 یال 1:1محصول را با نسبت  -2

 کار کند. قهیدق 20 یال 5تا محصول به مدت  دیصبرکن -3

 .دیکن برس استفاده کیاز  قیعم یهالکه یبرا -4

کننده  از مواد پاک یکه سططح کامالً عار ییتا جا دیینما یآورجمع را مانده آبیو باق دیسططح را با آب فراوان شطسطتدطو ده  -5

 شود.

 

  نکات ویژه:

  نیو از ا نایمانند م دیبه کار نبر سطتندیمقاوم ن دی( که در برابر اسط تی)مرمریعیطب یهاو سطنگ لیاسطلب، تا یمحصطول را رو نیا  -

 .لیقب

  نیاز صطحت ا نانیاطم  یبرا شطوند. یخوردگ رمحصطول دچا نیدر اثر بخارات ا توانندیم  وم،ینیآلوم ،یرو اثر مانند آهن،یب فلزات

 .دیامتحان کن گسطح کمرن کی یمطلب کار را رو

 .دییمحصول را با آب داغ مخلوط ننما -

 قیو رق ظیغل یهاحالل .دیبا آب شطسطتدطو ده عیو در صطورت تماس، آن را سطر دیینما یخوددار اهانیاز تماس محصطول با گ  -

 شوند. هیدر مزارع کدت تخل دیشده نبا

 است. دهیبه ثبت رس 12570011تحت شماره  ستیز طیمحصول در سازمان حفاظت از مح نیا -

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


