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 ایزوفوندو

 

هحافظت اص لَلللِ ّلای      .  آب تٌذی ٍ جلَگیشی اص ًفَر سطَتت   جْت       

هی تَاًذ تلِ    . سیواًی ٍ فلضی ٍ ّوچٌیي تاًىْا دس تشاتش فشسایش ٍ خَسدگی

ػٌَاى چسة تشای چسثاًذى ٍ دسصتٌذی ٍسق ّای آلَهیٌیَم ٍ گالَاًیضُ هَسد 

ایضٍفًَذٍ سا هی تَاى تِ صَست خویش تا هالِ تىاس گشفت ٍ .  استفادُ لشاس گیشد

سلیك ًوَدُ ٍ سپس تَسط تی یا جلاسٍ تلش        410یا تا حالل ّای تٌضیٌی یا 

ویللَیلی ػلش لِ           20،17،14ایضٍفًَذٍ دس دتِ ّای .  سٍی سطح اػوال وشد

ایضٍفًَذٍ هی تایست دس دتِ ّای سشتستِ ٍ تلِ دٍس اص آفلتلاب            .  هی شَد

دسجِ سلاًلتلی     35هستمین ٍ آتش دس فضای هسمف تا دهای هحیط حذاوثش 

  .گشاد ًگْذاسی شَد

 شرکت پشم شیشه 
(سهامی عام )    

    پشایوش یه ًَع تشویة لیشی هحلَل دس آب یا حالل هی تاشذ وِ جْت پَشش سطَح ٍ یا صیشساصی سطلح

ایضٍفًَذٍ یه ًَع لیش هحلَل دس حلالل  .  جْت ًصة ػایك پیش ساختِ ایضٍگام هَسد استفادُ ٍالغ هی شًَذ

ّای ًفتی هی تاشذ وِ پس اص اػوال دس سطح ٍ تثخیش حالل، یه الیِ فیلن لیشی چسثٌان ٍ ػایك دس تشاتش 

  .حشاست اص خَد تش جای هی گزاسد

 

    ًصة ػایك پیش ساختِ تش سٍی سطَحی وِ سیملی ًیستٌذ ٍ یا داسای ًشهِ ّای گشد ٍ غثاس هی تاشٌذ اص

جْت آهادُ ساصی سطح تِ هٌظَس ػایك هی تَاى اص پشایوشّا ولوله   .  ویفیت هطلَتی تشخَسداس ًخَاّذ تَد

تِ شىل ػش ِ ایي هحصَل وِ تِ صَست خویشی ٍ یا هایغ هی تلاشلذ اهلىلاى          ّوچٌیي تا تَجِ .  گشفت

  .پَشش دّی سطَح غیش لاتل دستشسی ًیض تا پشایوشّا هوىي هی گشدد

 :مشخصات فنی

 نتایج ویژگی ردیف

 2/1-9/0 (g/cm3)ٍصى هخصَص 1

 %60 فیلن تالیواًذُ پس اص تثخیش حالل 2

 )تستِ تِ ششایط واستشد)ساػت 2تا1 صهاى خشه شذى 3

 دسجِ ساًتی گشاد200 ًمطِ اشتؼال 4

oc 25                       Cstگشاًشٍی دس دهای  5  800  


