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االنتفاشیھ

•

20x5مم

•
•

1.2 كجم/ م.ط

قطاعات مرنھ مطاطیھ تتمدد عند مالمسھ المیاه تستخدم لملء 
الفواصل االنشائیھ وتقابالت الحوائط واالرضیات  لمنع تسرب المیاه.

:
صالحھ لالستخدام مع المیاه المالحھ ومیاه الصرف 
الصحي والصناعي ومطابقھ للمواصفات العالمیھ  

EN12390-8 ,BBA13/4994 .

الفواصل االنشائیھ .
فواصل المواسیر والمنشأت المعدنیھ .1 

فواصل الخرسانھ سابقھ الصب  . 1
حول الكابالت والمواسی ر والزارجین  .

 

مطاطیھ مرنھ .1
تتمدد عند مالمسھ المیاه(450%)  

مقاومھ المیاه المالحھ ومیاه الصرف والكیماویات .1
سھلة التطبیق1

ذات ابعاد ثابتھ .1
تتحمل ضغط المیاه حتي 5 .بار سالب أو موجب

مقاومھ ضغط المیاه

•

تشرب المیاه
0.12كجم/م.ط

5 بار ( سالب أو موجب )

:
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ف  • یجب  ان  یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف  تماما وجا
و .  یجب أن یكون السطح مست

في حالھ السطح خشن أو بھ عیوب یتم الترمیم بمونھ ( كیم 
. ( 2F ریبیر

یتم التركیب علي مسافات 45 مم من الحواف 
وال یستخدم للقطاعات الخرسانیة بعرض اقل من 10 سم

التطبیق: 

.

.

التثبیت أما بالمسامیر كل 15 سم أو باللصق 
بأستخدام  الصق بولي یورثان أو بروفلكس  

LM مع الضغط علي أن تترك للجفاف لمده 5 
ساعات قبل صب الخرسانھ 

للركوب والزوایا واالركان یتم التركیب رأس 
للرأس مع عمل قطع بزوایھ 45 درجھ للتأكد 

من عدم وجود فراغات 

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.  

 •

ws كیم ستوب
قطاعات مرنھ مطاطیھ لملء الفواصل االنشائیھ تتمدد عند مالمسھ المیاه

 •
 •

•
•
•

850%- 450%

•

•

•

•

التنظیف  
•المسح بقماش مبلل بالماء 

•العبوات :
روالت 50 متر -صندوق بھ 4 روالت بوزن 30 كجم

التخزین والصالحیھ:1 
5 سنوات تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھااالصلیھ 

.المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ .

•

•

•

معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

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




