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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

المزایا
•
•

 

•  

الموصفات الفنیة
الكثافة 

•
•

التطبیق: 

معدل اإلستھالك: 
 0.3-0.4 كجم/م2 / 2 وجھ .

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالنفط المعدني فور نھو العمل وفى حالة جفاف  

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف: ش

•
•

0.05±0.9  
نسبة البیتومین            %50-40

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

الخلط:

 • 
• 
 

 

25-30 مم (عند 23 م°)األختراق

زمن الجفاف النھائي   24 ساعھ
التحمل الحررى        -20م°/ +90م°

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش
 بستلة 15 كجم او برمیل 200 كجم.
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دھان بیتومینى یحتوى على مذیب عضوى یدھن على البارد یستخدم في اعمال العزل 
والحمایة ضد الرطوبة والمیاه والتآكل 

دھان بیتومینى یحتوى على مذیب عضوى 
یدھن على البارد ویعطى طبقة عازلة ضد 

المیاه والرطوبة ولحمایة الخرسانة والمباني 
وحمایة ضد الصدأ والتآكل لالسطح المعدنیة . 

یستخدم الدھان في أعمال العزل والحمایة في 
المنشآت ومنھا:- 

أعمال العزل للمنشآت الخرسانیة والمباني 
تحت المنسوب.1

أعمال الحمایة للمنشآت المعدنیة .1
أعمال معالجة األسطح الخرسانیة إلتمام نضج 

الخرسانة .

سھولة االستخدام .
یمكن استخدامھا على االسطح الرطبة.1

سریعة الجفاف .1
قوة التصاق فائقة .1

قدرة عالیة على التغطیة .1
اقتصادیة.

كجم/لتر 

زمن الجفاف            ½1-2 ساعھ حسب الحراره

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
تماما.1

یجب إزالة الزیوت والشحوم تماما.

  •

 •

یتم تقلیب المادة داخل عبواتھا تقلیب جید 
للحصول على قوام متجانس .

•یمكن دھان وجھ تحضیري (برایمر) لغلق 
المسام من مادة بیتوسیل S وتترك للجفاف.

یتم الدھان بالفرش اوالرولر او الرش 
الالھوائى.1

یتم الدھان طبقتان متعامدتان مع مراعاه ترك 
الطبقة االولى للجفاف.1

یوصى بعمل طبقتین متعامدتان بفرق زمنى ال 
یقل عن 3 ساعات.  

•

•

•

•

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.  

•

ت و المادة مطابقة للمواصفا
ASTM D-4479,G-53
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معلومات إضافیة 
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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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