IPAPLAST
پوشش نمای انعطاف پذیر رنگی –عایق رطوبتی و حرارتی

 IPAPLASTمحصولي تك جزئي و بر پايه آب بوده كه به رنگ سفید شیری تولید و عرضه شده و قابلیت تغییر به رنگ دلخواه با استفاده
از ماده رنگ های پايه آب آكريلیك را دارا مي باشد .
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ميزان انعكاس دمای سطح در روز آفتابی
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سطح پوشیده شده با
( IPAPLASTسفید بام)

دمای حفظ خاصیت انعطاف پذيری از  -02تا  +082درجه سانتي گراد
ب ا افزودن ريز دانه های سبك در اين محصول مي توان از آن بعنوان پوشش كنیتکسي و يا دارای بافت نیز در نما و سطوح بیروني و داخلي استفاده مي
نمود .
چسبندگي بسیار باال به كلیه سطوح بتني ،سیماني ،فلزی و  ...از مزايای  IPAPLASTمي باشد .
در صورت نیاز به اعمال  IPAPLASTروی سطوح مرطوب و دارای نم و رطوبت دائمي ،استفاده از پرايمر خشك كن رطوبت  PIM+مانع از
جدايش و پوسته شدن پوشش از روی سطوح مرطوب خواهد شد .
مواردمصرف:
از اين محصول به عنوان رنگ عايق حرارتي و رطوبتي نمای ساختمان ها ،پوشش عايق رنگي ديوارهای غربي و باران گیر مناطق باران گیر مرطوب،
رنگ عايق استخری و پوشش عايق حرارتي سطوح فلزی ورقهای بام ساختمانهای صنعتي ،كارخانجات و فرودگاه ها استفاده مي گردد .

روش استفاده:


هرگونه آلودگي چربي ،روغني و پوسته های سطحي را از دوده و تركها را با بتن ساخته شده از  IPAPLASTترمیم نمايید .



در صورت عمیق بودن درز و ترک ها استفاده از مالت ترمیمي الزامي مي باشد .



استفاده از  PIM+موجب جلوگیری از تجمع رطوبت و شوره زدگي پشت اليه  IPAPLASTشده و در نتیجه مانع از پوسته شدن آن نیز
میگردد .افزايش  % 422چسبندگي به سطح و كاهش مصرف تا  % 02نیز از جمله مزايای مصرف اين پرايمر مي باشد .




 IPAPLASTرا با قلم  ،غلتك و يا اسپری مي توان اجرا نمود  .در صورت نیاز به افزايش مقاومت حرارتي  ،میبايست میزان مصرف را تا حدود
 0كیلوگرم در متر مربع افزايش داد .
افزودن آب موجب كاهش كیفیت محصول مي شود .

روش عمل آوری:
محصول  IPAPLASTاجرا شده پس از  0الي  0ساعت (بسته به شرايط محیطي ،دما و رطوبت) به صورت سطحي خشك شده و در زمان گیرش آن
ميبايست از تماس هر گونه مايعات ،آب ،نم و رطوبت و نزوالت جوی با آن جلوگیری نمود.

