
 

  پرتو سی آ

 :  Stone fix –فوم مالت 

 

 ساختمانی های سنگ و بلوک اتصال برای که است اورتان پلی رزین پایه بر جزئی تک محصول یک زتکس سنگ چسب

 در تری سریع     و تر راحت عملکرد دارای محصول این. گیرد می قرار استفاده مورد ها ساختمان ساز و ساخت در

. میباشد ضروری زتکسمخصوص  تفنگ از استفاده. است هاآجر و ها بلوک اتصال برای ساختمانی مالت با مقایسه

 میکند. ایجاد قوی بسیار اتصال یک ، دقیقه  30 زمان مدت در سنگ چسب

 اورتان پلی  :محصول جنس

 :محصول مزایای

 استفاده ی راحت 



  ماده سازی قبلیآقابل استفاده بدون 

 کار انجام در تسریع 

 قوی و محکم بسیار 

 استفاده در سهولت  

 منظوره چند 

 اشتعال قابل غیر 

 

 طرز استفاده:

 تفنگ به را اسپری قوطی و کنید باز را( مبدل) آداپتور درپوش و داده قرار باال به رو حالت در را سنگ چسب .1

 .کنید پیچ چسب

 .باشد نگرفته نشانه را دیگر افراد تفنگ سر که شود دقت است شده پیچ تفنگ، روی اسپری قوطی که حالی در - .2

 .دهید تکان را آن مرتبه  20مدت به حداقل مصرف از قبل .3

 .دارد سریعتری و بهتر عملکرد مرطوب سطوح روی چسب این زیرا باشد مرطوب است بهتر نظر مورد سطح .4

 گراد سانتی درجه 30 از دما شود دقت. شود گرم کمی اتاق، در هوای یا آب بوسیله باید چسب سرد، هوای در .5

 .کند تجاوز نباید

 جر خود را بچسبانید.سنگ یا بلوک یا آردید، گغشته ز اینکه سطح مورد نظر را به فوم آپس ا بالفاصله .6

 کردن تمیز برای و زتکس فوم کننده پاک محصول ازباقی مانده ی فوم ها از روی سطوح،  کردن پاک برای .7

 .شود استفاده زیتکس مرطوب دستمال از ها دست

   ml 870فوم  اسپری بسته بندی:

 

 

 

 

 

 



 مشخصات فنی:

 
 

 خواص
 

 
 

 مشخصات

 ) مداوم (   90+  تا      40- محدوده ی مقاومت دمایی

 )متناوب(      110+  تا  40-

 دقیقه  15تا   8 زمان خشک شدن سطحی

 ساعت    24 زمان خشک شدن کامل

 ندارد اشتعال پذیری

 B3 درجه بندی از نظر آتش )فوم ها(

 

 ارتباط با ما:

r.iwww.partoca eb:W 

Telegram: wwww.t.me/partoca 

Email: info@partoca.ir 

Tel: 044 34 24 75 53 

Mob: 0912 034 7468 

 دفتر مرکزی:

 4کوی ستایش -جاده قلعه جوق)گلگشت(-قره کورپی-ماکو-منطقه آزاد ماکو-آذربایجان

 دفتر فروش:

 جنب واریو-جاده قلعه جوق-قره کورپی -ماکو

 

http://www.partoca.ir/

