
       
 
 
 
 
   600S ®رزسیلو

   بندي و رزین نماي اکریلیکسیلر آب
 

 معرفی محصول
  

 :محصول

مایعی شیري رنگ و مقاوم در برابر آب  600S ®بندي و رزین نماي ورزسیلسیلر آب
باشد که پس از خشک و رطوبت بر پایه رزین اکریلیک و عاري از هر گونه حالل آلی می

و تابش نور خورشید  UVبی رنگ و مقاوم در برابر شدن تشکیل یک الیه شفاف، 
ر ب، رطوبت و مایعات محافظت نموده که ددر برابر نفوذ آ دهد و سطح زیر کار رامی

 گردد.عمر سازه میطول افزایش  نهایت موجب

     کاربرد: 

بندي روي سطح زیر کار و ایزوالسیون تواند به عنوان آستر آبمی 600S ®ورزسیل
هاي سایر رنگتوان در ترکیب با کلیه سطوح مرطوب استفاده شود. از این محصول می

و  و یا به صورت تکیهاي سیمانی براي بندکشی اکریلیک پایه آب، مالت و دوغاب
کاري سطوح بتنی، کاشی، سرامیک، بندي و عایقاعمال پوشش رویی براي آبجهت 

همچنین براي  600S ®ورزسیلسنگی، گچی، چوبی، کامپوزیتی و ... استفاده نمود. 
بندي و تعمیر سطوح داراي نشتی نیز کاربرد دارد. این محصول سازگار با انواع آب

توان جهت رزین از این محصول می الزم به ذکر است که اشد.بشرایط محیطی نیز می
باید تغییر کند، ها و نماهایی که رنگ و ظاهر کار نکلیه مکانو آب گریز کردن نمودن 

 با نسبتی از آب (بسته به نوع کار) ترکیب و با قلم مو یا پیستوله اجرا نمود.

 ها:ویژگیمزایا و 

پیوندهاي ضد آب و قوي با سایر با نفوذ عالی به خلل و فرج سطح،  600S ®ورزسیل
مصالح ساختمانی ایجاد نموده و با توجه به ایزوالسیون باال در برابر فشارهاي مثبت و 

پوسته شدن منفی آب، توانایی تحمل محدوده دمایی باال و عدم پوسته 
)Lamination (العاده در برابر مقاومت فوق با توجه به و همچنینCO2 و نیز کلر 

موارد کاربري باالیی در صنعت ساختمان دارد. فیلم تشکیل شده  محلول در آب
هاي طبیعی سازه و زمین را توانایی تحمل تنشپذیري باال با انعطاف 600S ®ورزسیل

تعمیر، نگهداري و نوسازي هاي دارد و باعث افزایش طول عمر ساختمان و کاهش هزینه
 گردد.می

 

 :توضیحات
 بر پایه رزین 600S ®ورزسیل

 اکریلیک و عاري از هر گونه حالل آلی
فرموالسیون گردیده و با قدرت 
 محافظتی که در برابر رطوبت و مایعات

جهت کلیه آل اي ایدهدارد، گزینه
و ها و نماهایی است که رنگ مکان

، همچنین کار نباید تغییر کندظاهر 
 گردد. باعث افزایش عمر سازه می
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نکته حائز اهمیت در مورد این محصول فرموالسیون ویژه آن براي جلوگیري از رشد 

در مجاورت با آب هیچ باشد و ها میها و سایر میکروارگانیسمها، قارچخزهها، جلبک
بند بتوان با خیال راحت به عنوان یک آپس میشود. آن ایجاد نمیتغییري در عملکرد 

 استفاده کرد. بو از آن فاقدو همه کاره 
  

 و نگهداري موارد اجرا
 

 سازي سطح:آماده

قبل از اجرا روي هر سطحی، حتماً از تمیزي سطح اطمینان حاصل فرمایید. 
... را با حالل مناسب و گرد و غبار و گل و الي را به هایی نظیر روغن، چربی و ودگیآل

 باد و یا شستن از سطح پاك کنید. دستمال تمیز، فشاروسیله برس، 

 روش اجرا:

 600S ®ورزسیلپس از اطمینان از خشک شدن و تمیزي سطح، محتویات ظرف حاوي 
با آب ترکیب نموده  1به  1را به صورت خالص و یا به نسبت و آن را به خوبی هم زده 

غلتک، پد یا پارچه مناسب، اسپري و یا پیستوله روي سطح اعمال نمایید. مو، م و با قل
در صورت اي اجرا شود که کمترین نوسان ضخامتی را داشته باشد. بهتر است به گونه

گردد اما توصیه می، کردتوان دو یا چند الیه سیلر را روي سطح موردنظر اعمال لزوم می
بعد از اعمال هر الیه سعی کنید تا نمایید.  ساعت صبر 8بین اعمال هر الیه حداقل 

گرفتن گرد و خاك،  بندي، محیط را از در معرض قرارزمان خشک شدن سیلر آب
 و ... محافظت نمایید.پاشش مصالح 

 1گردد حدود کنید توصیه میترکیب با دوغاب استفاده میدر  600S ®ورزسیلاگر از 
بندي اضافه نمایید و آبدوغاب، از سیلر به کار رفته در درصد وزن سیمان  1,5الی 

 باشد.درصد وزن سیمان می 2,5الی  0,5براي بتن این نسبت حدود 

 انبارش، نگهداري و نکات ایمنی:
نکات  600S ®ورزسیلدر هنگام حمل و نقل، انبارش و استفاده از گردد توصیه می -1

 رعایت شود.ایمنی و بهداشتی 

را در محیط خشک، خنک و با تهویه مناسب و به دور از تابش  600S ®ورزسیل -2
  .نگهداري نمایید بسته بدر ظروف درو مستقیم نور خورشید 

، 600S ®ورزسیلپس از اتمام کار براي جلوگیري از خشک شدن و ایجاد ضایعات  -3
 اطمینان حاصل نمایید. آن ف حاويظر ببندید و از سالمت فیزیکی درب ظرف را

جهت محافظت از محصول براي مدت طوالنی، آن را به صورت خالص و بدون ترکیب  -4
 با آب نگهداري کنید.

 

 
 021-88773124تلفن تماس:       
 

 www.varziran.comوب سایت: 
 

 sales@varziran.comایمیل:    

 

http://www.varziran.com/
mailto:sales@varziran.com


 

و کامًال خشک داده  شوستآب شسریعاً آن را با  و تجهیزات، استفاده از ابزارپس از هر بار  -5
 .نمایید

باشد. دماي محل انبارش می  600S ®ماه پس از تولید ورزسیل 24 تا بهترین زمان مصرف -6
 گراد تجاوز نماید.درجه سانتی 35نباید از 

در فضاي بسته بدون تهویه مناسب و یا در فضاي باز با شرایط جوي نامناسب  استفادهاز  -7
مانند بارندگی، وزش شدید باد و گرد و غبار بپرهیزید و همچنین از قرار دادن سطوح پوشش 

 پیش از خشک شدن کامل پوشش، خودداري نمایید.داده شده در معرض شرایط مذکور، 

الزم است از تجهیزات محافظتی مانند کاله، دستکش، ماسک، عینک و لباس مناسب در  -8
از تماس آن با پوست و اعضاي بدن بپرهیزید. در  زمان کار با این محصول استفاده نمایید و

 بالفاصله با آب تمیز شستشو دهید.صورت تماس با اعضاي بدن 
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