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محصولی بر پایه آب که به دلیل ترکیبات شیمیایی ویژه، با نفوذ 

در بتن، طی یک واکنش شیمیایی با کلسیم، آهک آزاد و مواد 

قلیایی مختلف در بتن، استحکام بتن را به طرز چشمگیری افزایش 

می دهد. 

سیلر L3 ، جهت نفوذناپذیر کردن، جلوگیری از فشار منفی، ضد شوره 

کردن ، درخشنده و براق کردن و افزایش مقاومت سایشی انواع 

سطوح بتنی به کار می رود. 

L3 محصولی با قدرت نفوذ خوب به داخل بتن می باشد که برای 

محافظت بتن در برابر نفوذ آب و مواد شیمیایی مخرب کاربرد دارد.  

پس از اجرا روی سطح بتن طبق قانون، لوله های موئینه با مکانیزم 

فشار اسمزی به داخل بتن نفوذ نموده و با اهک آزاد و رطوبت 

موجود واکنش داده و تمامی ترک ها و لوله های موئینه پر میکند و 

بتن را در برابر نفوذ آب، یون ها و مواد شیمیایی مخرب موجود 

مقاوم میسازد. 

زیبا و نفوذ ناپذیر در نهایت استحکام 
سیلر نفوذگر سطوح سیمانى 



ایمنی بیشتر و حداقل فرسایش 

فضاهای با کف بن معمول مملو از ذرات رز گرد و غبار 
است  که از بتن جدا شده و در فضا منتشر م شوند. ان 
ذرات گرد و غبار نه تنها  رای سالمت مناسب نیسند ، 

بلکه هزینه نگهداری را نز افزایش م دهند. 
در بتن پلیش ان فرسایش به حداقل ممکن رسیده است 
و تخلخل بتن کاهش پیدا کرده و مانع از ایجاد هرگونه گرد 

و غبار و فرسایش سطح م شود. 

فرآیند ساب زن و پلیش به همراه ماده واکنش دهنده 
شیمیای باعث م شود که بتن پلیش مقاومت سایش 
ب ها  هتری پیدا کند و در رار تردد، ترافیک روزانه و آس
محافظت م شود و عمر مفید سطح بتن را تضمن م 

کند. 
همچنن، بتن پلیش ساییدگ السیک ماشن آالت را همچنن، بتن پلیش ساییدگ السیک ماشن آالت را 
کاهش م دهد و به دلیل صاف و صیقل ودن سطح ، 
ماشن آالت کمتر از هر نوع کف دیگری در بتن پلیش دچار 

السیک خوردگ م شوند. 

طول عمر باال با حفظ کیفیت سطح 

سطح بتن بسیار زیبا و راق دیده م شود و البته یک 
کفوش عال رای مهیا کردن نور بیشتر به فضای موجود 

است. 
در واقع به دلیل صاف و صیقل ودن سطح ، م تواند تا 
٪30 نور بیشتری نست به بتن غر صیقل منعکس کند که 
ان امر باعث روشنای فضا و احتماالً کاهش هزینه انرژی 

م شود. 

زیبایی و براقیت بیشتر 
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