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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

 

المزایا
•

•
•

 

 

  

 

 

  

•

•

•

•

الموصفات الفنیة
الشكل و اللون          سائل بني غامق او اسود

الكثافة النوعیھ

•
•

الخلط:

التطبیق: 
•

•

بالماء و الصابون أو المذیب العضوي فور 
نھو العمل وفى حالة جفاف  المونة  تستخدم 

الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن
 معدل اإلستھالك:

 0.25-0.2 كجم/م2 
یمكن دھان وجھ او وجھین حسب حالة السطح.

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
التنظیف: ش

بیتوسیل 
مستحلب بیتومینى ذا اساس مائى یدھن على البارد مانع للرشح وتسرب المیاه 

مستحلب بیتومینى ذا أساس مائى یدھن على 
البارد لیعطى طبقة قویة باللون االسود مانعة  
للرشح وتسرب المیاه ویستخدم على الخرسانة 

والمباني واالسطح المعدنیة .

تستخدم ھذة النوعیة من العزل البیتومینى على 
البارد في العدید من االستخدامات االنشائیة 

ومنھا: 
أعمال عزل االساسات والقواعد والسمالت 

تحت المنسوب .
أعمال عزل الحمامات ودورات المیاه 

. والمطابخ
أعمال عزل األسطح والتراسات .

أعمال حمایة خطوط المواسیر الخرسانیة 
والمعدنیة كمادة الصقة اسفل الواح العزل 

الحرارى .

یعطى طبقة سمیكة كثیفة تغطى الشروخ 
. وعیوب السطح 

ذا أساس مائى.
سھل االستخدام.

اقتصادى.
سریع الجفاف.

یستخدم على األسطح الرطبة .
قوة التصاق فائقة.

مواصفات میكانیكیة عالیة .
مقاوم لتأثیر الكلوریدات والكبریتات .

غیر قابل لألشتعال.

•
•
•
•
•

زمن اعادة الدھان
زمن الجفاف االبتدائي

+25م° / +100م° مقاومة الحرارة
 60-90  دقیقھ عند 23°م

ساعتین علي األقل

1.04-0.98
المحتوي الصلب        %53-50

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف تماما.
یجب إزالة كافة األتربة والمواد العالقة والزیوت 

والشحوم .
یجب إزالة األجزاء الضعیفة الھشة والزبدة 

االسمنتیة للوصول للسطح الثابت .
یراعى معالجة وترمیم الشروخ والشقوق من 

عیوب السطح بمونة (كیم ریبیر) .

•
•

•

•

تقلب المادة داخل عبواتھا جیدا للحصول على 
مادة متجانسة القوام ویمكن التخفیف بالماء 

بنسبة10  -20% ویقلب جیدا. 

•

في حالة االسطح عالیة المسامیة یدھن وجھ  
تحضیري من المادة بعد التخفیف بالماء بنسبة 

. مساویة
. تدھن المادة بالفرش او سكینة المعجون

تدھن المادة طبقة واحدة او طبقتان طبقا للحمایة 
المطلوبة .

في حالة عمل لیاسة اسمنتیة أعلى المادة یراعى 
خلط الوجھ الثانى بالرمل النظیف الجاف ویزال 

الرمل الزائد بعد الجفاف .

•

•
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ت و المادة مطابقة للمواصفا
 ASTM D-1227 Type 3, Class 1 ACI-515 IR-79

المحتوي المائي           %53
محتوي الرماد             %8

LEED NC-2016,IEQC 4.2, LEM

% المواد العضویة 
المتطایرة

2.17 جرام/لتر
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صفحة(2-2)

معلومات إضافیة 

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•

 

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: 
بستلة 15 كجم او برمیل 200 كجم.
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 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم
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