
IMPROVE THE LIFE 

OF YOUR CONSTRUCTION



િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ

PROPERTIES

Appearance

Density (25 °C) approx.

Diluent water Viscosity

Diluent water Viscosity

Specification

Confirms to IS : 12027 : 1987 

UNITS

Milky, white

1.0 g/cm³

40 - 55 sec

-

-

-

NANOSIL અ ે�ાવક મુ� ઉ�ચ ��તિ�યાશીલ �સ�લકાને આધાિરત વાેટર�ૂફ અેજ�ટ છે

વપરાશ ની ર�ત 

નને ાે�સલ + પેઇ�ટ અે��લકેશન
• જ�યા ને યાે�ય ર�તે સાફ કરાે અથવા પાણી થી ધુઆે

• �ે કાેઈ �તરાડાે �વેા મળે, તાે Cracksil વડ ે�તરાડાે ભરાે, 

Nanosil ના ે પહેલા ે કાેટ લગાવાે

• 4 કલાક પછ�, 4 �લટર પેઇ�ટ + 1.5 �લટર Nanosil �મ� કરા ે

અને જ�યા પર આડાે કાેટ લગાવાે, અેકવાર સકુાઈ �ય પછ� ઉભાે 

કાેટ લગાવાે

• સકૂાયા પછ�, નનેાે�સલ ના ઉપયાેગ થી છે�લાે કાેટ લગાવાે

• જ�યા ને બરાબર ર�તે સાફ કરાે

• જ�યા પર અેક જ સમયે �શ/��ે/રાેલર �ારા 

આડા/ઉભા બે હાથ મારવા

• Nanosil ને 3 થી 4 કલાક ઉઘાડ/તડકામાં સકુાવા 

�દવેાનું પછ� પાણી રેડીને ટે��� ગ કર� શકાય

નને ાે�સલ કાેઈપણ જ�યા પર લગાવી શકાય છે

• આતંિરક/બા� �લા�ર વાળ� િદવાલ

• આતંિરક/બા� કા�ે��ટ િદવાલ

• ઈંટાે� માબ�લ� લાકડું� પીવીસી પાઈપ� અેફઆરપી શીટ� 

�સમ�ેટ શીટ� �આઈ શીટ વગેરે પર�

• ટરેેસ પર કાેઈપણ જ�યા જેમ કે� ચાઈના માેઝેક� 

ંઆરસીસી� પીસીસી� ટાઇલીગ વગેરે�

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
• પાણી અવરાેધક 

• UV ��તરાેધક

• IR ��તરાેધક

• �ાઈમર લગાવવાની જ�ર નથી

• �ાર ��તરાેધક

• ઉ�ણા વાહકતા માં ઘટાડાે

• સાે�વ�ટ રિહત અને િન��� વીઆેસી

• કાેઈપણ સપાટ� પર લાગુ કર� શકાય 

કવરજે
• �છ�ાળ ુસપાટ�આે� ૫૦�૭૫ ચાેરસ ફટૂ

• અધ���છ�ાળ ુ સપાટ�આે� ૭૫�૧૦૦ ચાેરસ ફટૂ

• �બન��છ�ાળ ુ સપાટ�આે� ૧૦૦�૧૨૦ ચાેરસ ફટૂ

• 1 લીટર
• 5 લીટર

�પેિક� ગ
• 20 લીટર
• 50 લીટર



નનેાે પાેલીમેર�ક બેઝ મટરે�અલ �ાર�ભજે�કલર ની પાપેડી�ફંગસ�લીલ અને ભીનાશ ને દૂર કરે છે

િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ

Dilution 
in Water

Application
Tigersil :Water

Cement

Waterproof Coating / Damp proof coat

Cement Slurry / Bonding coat

Polymer Repair Mortar (1:40) 

Repair concrete & Screed (1:2:4) 

1:NA:2 

1:2:3

-

-

Not Suggest

1:2 

1.4

1.4

વપરાશ ની ર�ત 
• જે િદવાલ પર �ાર તથા ભજે હાેઈ તે જ�યા ને �ાઇ�ડર મશીન થી 

સાફ કર�ને પ�ેટ અે�ડ પુ�� ને �લા�ર �તર સધુી સાફ કરવી

• 1 લીટર ટાઇગર�સલ લીકવીડ સાથ ે ૫૦૦ �ામ પાવડર ઉમેર�ને �શ 

થી આશરે ૩ થી ૪ �મિનટ સધુી હલાવીને �મ�ણ તૈયાર કરવું �1�05 

નું �માણ� ટાઇગર�સલ� પાવડર�

• િદવાલ પર �શ વડ ેઅેક ઉભાે અને આડાે બે હાથ નાે અેક કાેટ 

લગાવવાે તનેે 24 કલાક સકુાવા દાે

• �ે જ�ર હાેય તાે પેઇ�ટ લાગુ કર� શકાય 

ટાઇગર�સલ લગા�ા બાદ ઉપર �ાઈમર ન લગાવવું

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
• �તે ઉપયાેગ કર� શકાય

�• ટેકિનકલ વાેટર�ૂિફ� ગ અે��લકેશન કાૈશ� જ�ર� નથી

• િદવાલમાંથી �ાર� ભજે� કલર ની પાપેડી� લીલ� ફંગસ અને 

ભીનાશને દૂર કરે છે અને તનેે પનુરાવ�ત� �ત થતા અટકાવે છે

• ટાઇગર�સલ છત પર તથા સાઈડ વાેલ પર લગાડી શકાય છે

• ટાઇગર�સલ લગાવવાથી છત નું તાપમાન પણ 3 થી 5 િડ�ી 

જટેલું નીચ ે �ય છે 

કવરજે
• આશરે કવરેજ 40 થી 70 ચાેરસ ફટ સપાટ� ૂ

• 1.5 િક�ા બકેટ �1 લીટર �વાહી, 500 �ામ 

પાવડર, સ�ેડ પપેર, હે�ડ �લા�ેસ, પેઇ�ટ �શ અને 

પુ�� �લેડ�

�પેિક� ગ

• કાેઈ પણ �કાર ના આતં િરક/ બા� િવ�તાર 

�ાં �ાર� ભજે� કલર ની પાપેડી� લીલ� ફંગસ 

આવી હાેઈ �ાં લાગુ કર� શકાય



િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ

CRACKSIL દ�વાલ ઉપર� ધાબા પર� છ�� પર તથા કાેઈ પણ જ�યાઅે પડલે �તરાડને ભરવા માટેનું અકસીર �મ�ણ છે�
�આ �મ�ણ થમ�લ ઈફે� કરે છે� જેથી ભિવ�યમાં �તરાડ પાડવાની શ�તા રહેતી નથી� �તરાડ ભયા� પછ� અેની ઉપર પેઇ��ટ� ગ પણ કર� શકાય છે

•  આતંિરક/બા� િવ�તારાેમાં 5mm સધુીની 

કાેઈપણ �કારની આડી / ઊભી �તરાડાે ભરવા 

માટે ઉપયાેગી

વપરાશ ની ર�ત 

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
�•  સામા�ય �બ��� ગને ખૂબ જ મજબૂત બનાવે છે

•  �તે ઉપયાેગ કર� શકાય

�•  નાનૅ�સ�ેગ� ગનાે ઉપયાેગ આડી, ઊભી અને આેવરહેડ 

અે��લકેશન માટે કર� શકાય છે

•  િવ�તરણ અને બાંધકામમાં ��રતા પુર� પડ ેછે

•  5mm પહાેળ� �તરાડાે ભરવા માટે આદશ�

�•  �સ� ગલ ટાઈમ અે��લકેશન

કવરજે
�•  37.5 રિન� ગ મીટર ��ત િકલાે �5mm �તરાડાે ની 

ઊંડાઈ અને પહાેળાઈ માટે� CRACKSILPROPERTIES UNITS

Brightness

Bulk density (Loose)

Residue on 100 Mesh

%

Gm / Itr

%

82 - 86

650 - 750

10 - 15

• ધૂળ, ગંદક�, તેલ, �ીસ અથવા છૂટક કણાનેે દૂર કર�ને �તરાડાે 

ને સાફ કરવી �ારબાદ POP અથવા PUTTY ને દૂર કરવી

• જે જ�યાઅે �તરાડ પડી હાેઈ અે �તરાડ ને સાફ કરવી� પછ� 

CRACKSIL પાઉડર જ�િરયાત મજુબ પાણીમાં નાખીને 

�મ�ણ બનાવું

• તૈયાર થયેલ �મ�ણને �તરાડમાં ભર� 24 કલાક સકુાવા દવંુે

• 1 િક�ા

�પેિક� ગ



MICRONSIL 30C અે �સમ�ેટનું �મ�ણ છે જનેાે ઉપયાેગ �લા�ર અને ચણતરના કામ માટે આતંિરક અને બા� િદવાલાેમાં થાય છે� 
તે ઇંટાે� પ�થર� આેછા વજનના �લાે� વગેરે જવેી સપાટ�આે માટે યાે�ય છે

િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ

MICRONSIL 
30C

PROPERTIES UNITS

Brightness

Bulk Density (Loose)

Flow Point

pH (10%AQ.SLURRY)

%

gm / Itr

-

ml / 100gm

45 - 55

450 - 550

90 - 100

8 - 10

•  આતંિરક/બા� માટે વાેલ �લા�ર

•  IPS

•  PPC

�•  �લાેિર� ગ �લા�ર

વપરાશ ની ર�ત 

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
•  મા� 2 િદવસની �ુર��ગ ની �િ�યા જ�ર� છે, પાણી, શ�� 

અને મજૂર�ના ખચમ� ાં બચત કરે છે

• િદવાલાે અને છતનું તાપમાન આશરે 3 થી 4 ડી�ી આેછંુ કરે છે 

• ભજે મુ� િદવાલ, �લા�ર અને માેટા�ર �દાન કરે છે

�• પાે�લ�શ� ગ માટે કાેઈ વધારાની �સમ�ેટની જ�ર નથી

• �લેબ/ટરેેસનાે ભાર ઘટાડ ેછે

�• ભારતમાં અ�ય વાેટર�ૂિફ� ગ ઉ�પાદનાનેી તુલનામાં 30% ખચ �

ની બચત કરે છે

• ર��બાઉ�સ માં 8 થી 10% મટરે�અલ ની બચત થાય છે�

• પયાવ� રણને અનુકૂળ

•  �ાર આવતાે અટકાવે છે

કવરજે
• આશરે 140 થી 150 ચાેરસ ફટ �15 થી 17mm ૂ

�લા�ર માટે�

• 15 િક�ા

�પેિક� ગ

•  િદવાલ પરના �લા�ર માટે �ઈંટ/હળવા વજનના �લાેક� 

MICRONSIL 30C (15 kg) + 50 kg �સમ�ેટ + ૩૦૦ 

િક�ા રેતી

•  RCC િદવાલ , RCC કાૅલમ અને RCC બીમ પરના �લા�ર 

માટે MICRONSIL 30C (7.5 kg) + 50 kg �સમ�ેટ + 

૨૦૦ િક�ા રેતી



િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ
• ટરેેસ

�• ��વ�મ� ગ પૂલ

• શાૈચાલય, બાથ�મ� સકં

• બેઝમ�ેટ �લાેર અને િદવાલાે

• �લેબ અને પાણી �લકેજનું કામ

વપરાશ ની ર�ત 

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
• તા�કા�લક વહેતા પાણી ને રાેકે

• ભા�યરામાં લીકેજ થતા અટકાવે

• બાજુની િદવાલ ના લીકેજ અટકાવે

�• ��વ�મ� ગ પૂલ ના લીકેજ અટકાવે

• �સમ�ેટ પાણીની ટાંક� ના લીકેજ અટકાવે 

• ભૂગભ� પાણીની ટાંક� ના લીકેજ અટકાવે

•  MICRONSIL 30C PLUS �ારા કાેઈપણ �કારનું વહેતું 

પાણી અને �લકેજ બંધ થઈ શકે છે

કવરજે
• કવરેજ �લા�રની �ડાઈ અને અે��લકેશન 

પ��ત પર આધાર રાખે છે

•  10 િક�ા

�પેિક� ગ

IPS � ટરેેસ અને સકં

(IPS અેટલે �સમ�ેટ + રેતી + �ીટ� 

MICRONSIL 30C PLUS (10 kg) + 50 kg �સમ�ેટ + 280 િક�ા રેતી + 

200 િક�ા �ીટ

�IPS � પાણીની ટાંક�, ��વ�મ� ગ પૂલ અને ભા�યરામાં

(IPS અેટલે �સમ�ેટ + રેતી + �ીટ� 

MICRONSIL 30C PLUS (20 kg) + 50 kg �સમ�ેટ + ૨૦૦ kg રેતી + 

200 િક�ા �ીટ

�પાણીની ટાંક�, ��વ�મ� ગ પૂલ અને બેઝમ�ેટમાં �લા�ર માટે

MICRONSIL 30C PLUS �૨૦ િક�ા� + ૫૦ િક�ા �સમ�ેટ + 300 િક�ા રેતી

PROPERTIES UNITS
MICRONSIL 

30 PLUS
TEST 

METHOD

Physical form - Light Yellow Powder

Specific Gravity 

Bulk Density 

Surface Area 

Primary Particle Size

-

gm/lit

m2/gm

micron 

-

-1.0 – 1.2 

1.9 – 2.3 

350 - 450

80 – 150

ISO 787/10

DIN 468 

BET

MICRONSIL 30C PLUS અે �લા�ર અને ચણતરના કામ માટેનું અેક ખિનજ �મ�ણ છે� તે ઈંટા,ે  પ�થર, 

�લાે� વગેરે જવેી સપાટ� માટે યાે�ય છે� તરત વહેતુ પાણી બંધ કરવા માટે ઉપયાેગી છે



Meakrete અે BIS �મા�ણત ખિનજ આધાિરત ઉ�પાદન છે જનેાે ઉપયાેગ સકું�ચત શ�� માટે થાય છે

િફ�ઝકલ �ાપેટ�સ

PROPERTIES UNITS
• હાઈ પફા�મ�સ� ઉ�ચ તાકાત� હળવા વજન નું છે

• તે આૈધાે�ગક� સમુ� માં કા��ેટ માટે અને ��કા� 

કા��ેટ માટે વાપર� શકાય છે

ં• તે શાેટ�ેટ�ગ� ચણતર� ��ાેસ� ��જ િનમા�ણ 

માં વાપર� શકાય છે�

• તે ફાયબર �સમ�ેટ અને ફેરાે��સમ�ેટ ઉ�પાદનમાં 

વાપર� શકાય છે

• તે �લાસ ફાયબર રેઇ�ફાેસડ�  કા��ેટ માં પણ 

વાપર� શકાય છે 

વપરાશ ની ર�ત 
• ૫૦ િકલાે �સમ�ેટ બેગ સાથ ે ૪ િકલાે METAKRETE (8%� 

ઉમેરાે� બીમ, કાૅલમ અને �લેબ માટે આદશ�

અે��લકેશન 

ફાયદાઆે
• કાે��ેસસીવ મજબૂતાઈ અને �લે�ઉરાલ તાકાત વધે છે

• કે�મકેલ અેટેક થી બચાવે છે

• માેટાભાગે પાણી અટકાવે છે

• �ાર �સ�લકા અને ભજે અટકાવે છે

• ભજે અને પાપેડી ને અટકાવે છે

કવરજે
• આશરે 70 થી 80 ચાેરસ ફટ �15 થી 17mm ૂ

િનય�મત �લા�ર માટે�

•  4 િક�ા

�પેિક� ગ

METAKRETE

270 - 370

 45 - 65

1.5 – 2.0

0.0 – 0.5

5.0 – 8.0

0.0 – 0.5

2.5 -2.7

gm / ltr

gm/100gm 

µ 

% 

-

%

-

Bulk Density 

Oil Absorption

PSD-D(50)-50% Particles Below

Residue on 325 Mesh

pH(10%AQ.SLURRY)

Moisture

Specific Gravity
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