
 
 BORNA CURE - WB  بر پایه رزین معلق در آب WBکیورینگ بتن 

 

 شرح محصول :

 BORNA CURE -WB  بهینه نمودن با غلظت پایین جهت پوشش بر روی سطح بتن تازه به منظور جلوگیری از تبخیر آب بتن و

پس از اجرا بر روی سطح بتن تازه در مدت زمان کوتاهی خشک و تشکیل الیه ای غیر قابل  تاسهیدراسیون سیمان تولید گردیده 

بت داخلی بتن و لوله های مویین در حد باال و مطلوب حفظ   آب موجود در بتن محبوس و رطو آینددر نتیجه این فر نفوذ می دهد.

 میگردد. این امر نیاز به کیورینگ به روش مرطوب کردن را حذف و عمل هیدراسیون بخوبی انجام خواهد شد.

 ویژگی های فنی :

 شرح مشخصه

 فشفا رنگ

 1/2±0/1 (Kg/lمخصوص )وزن 

 2-3 زمان خشک شدن)ساعت(

 محلول در آب قابلیت انحالل 
  

                                                                                 :  خواص و اثرات

 م غیر چرب بر روی سطح بتن ایجاد فیل •

 جلوگیری از تبخیر سریع و زودهنگام آب بتن  •

 دن آب اختالط بتن برای پیشرفت واکنش هیدارسیون محبوس نمو •

 تنعدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگه داشتن ب •

 ای ناشی از تبخیر سریع آب بتن و ترک هض جلوگیری از انقبا •

 کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن  •

 شدن سطحی بتن جلوگیری از پوسته  •

 :وارد کاربردم

 بتن ریزی در مقاطع گسترده و وسیع مانند کف سازی های بتنی  •

 معرض تابش شدید نور آفتاب می باشندر بتن ریزی در مناطقی که د •

 جریان باد بتن ریزی در مناطق بادخیز و در معرض  •

 اشتن بتن محدود می باشدطوب نگه دمناطقی که امکان آب پاشی و مربتن ریزی در  •

 استاندارد :طابقت با م

• ASTM C 309. TYPE 1. CLASS WB 

• ASTM C 309. TYPE 2. CLASS A. WB(White) 

• ASTM C 156  

• BS7542 

• ASI 308 
 

 : مصرفمیزان 

 هر متر مربع می باشد. یگرم برا 250الی  150ط و وزش باد حدود بسته به مقدار رطوبت و دمای محی

 



 
 روش اجرا :

کیورینگ کامپاندهای عرضه شده نیازی به ترکیب با محصوالت دیگر را نداشته و آماده مصرف می باشند.پیش از استفاده به منظور 

سط اسپری هوا و یا قلم مو، اجرای یک الیه پیوسته جهت کسب باالترین بازدهی قابل اجرا تو همگن سازی به خوبی مخلوط شوند.

قالب برداری و زمانی که همچنان رطوبت داخلی بتن اتمام بتن ریزی و در صورت وجود قالب میتوان بالفاصله پس از  ضروری است.

 سطح اجرا شده بال تمیز شوند.وسایل مصرفی جهت اجرای برناکیور پس از استفاده توسط حال حفظ شده است برناکیور را اجرا نمود.

 میبایستی از بارندگی و ترافیک تا پیش از خشک شدن محافظت شود. رناکیورب

در صورت نیاز به اجرای پوشش نهایی دکوراتیو ، محافظتی و یا ترمیم سطوح بتنی هرگونه اثری از کیورینگ کامپاند از روی سطح 

 مناطقی که وزش باد وجود دارد ، اختمال افزایش میزان مصرف وجود خواهد داشت.در توسط سندبالست یا حالل شویی زدوده شود.

 .ای صیقلی وجود داردامکان خراش برداشتن لعابه دهد زبر یا متخلخل یا طبیعی رخ می کاشی های رنگیمشکل رنگ زدایی در 

 .لوازم و تجهیزات را با آب بشویید قبل از آن که خشک شوند .اسیدی قوی را روی این محصول استفاده نکنید 

 : تمیزکردن

میتواند با  کاشیشدن ، دوغاب روی سطح  ساعت خشک 24بعد از  د .قبل از خشک شدن، لوازم و تجهیزات را با آب گرم بشویی 

 .استفاده از یک پاک کننده مناسب و آب تمیز گردد

 نگهداری :

، به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. این  C 35الی  C 5می بایست در ظروف اصلی درب بسته در محدوده دمایی این محصول 

پس از تولید قابل مصرف می باشد. قبل از استفاده به تاریخ مصرف درج شده روی محصول  سال 1محصول در صورت نگهداری در شرایط فوق تا 

 دقت نمایید.

 : بسته بندی

 کیلوگرمی 220و بشکه های  کیلوگرمی 25گالن 
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