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الشكل 

•

•
•

الكثافھ النوعیة        0.1±2

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

زمن التشغیل

اجھاد الشد 
قوة الترابط

مركبین (أ) بودره - (ب) سائل

نفاذیھ المیاه

تجھیز السطح: 
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30-40 دقیقھ عند 23م°
ضغط 2-3 بار

1.1-1.2  نیوتن /مم2

 Product Data Sheet  
Edition 12.2021

Identification No. WP - 4 كیم سیل 
دھان ذا أساس اسمنتى بولیمرى معدل عازل للرشح وتسرب المیاه معتمد محلیا یستخدم 

للخرسانة والمباني 

دھان عازل ذا اساس أسمنتي بولیمرى معدل 
ینتج على صورة مركبین یستخدم مع الخرسانة 

والمباني  للعزل الموجب اوالسالب مع كونھ 
یسمح بتنفس السطح المدھون ویصبح كجزء منھ 

والینفصل عنھ یستخدم على نطاق واسع في 
عزل المنشآت المائیة كالخزانات وحمامات 

السباحة والبدرومات وغیرھا والمادة معتمدة 
محلیا لالستخدام مع میاه الشرب یمكن تصنیع 
المادة علي اساس االسمنت المقاوم للكبریتات.

.

.

.

.

عزل حمامات السباحة والبحیرات الصناعیة 
عزل األنفاق والصوامع 1

محطات الكھرباء 1
محطات الصرف الصحى والصناعى

السدود والكبارى 1
عزل المنشآت السكنیة او االداریة 

البدرومات والحمامات والمطابخ ودورات 
المیاه والتراسات واالساسات 

.

 .
.

.
.

.

یصبح جزء ال یتجزأ من السطح المدھون 
 a.سھولة التشغیل ولھ قوة التصاق فائقة

یسمح بتنفس بخار الماء من السطح المدھون 
عازل للرشح وتسرب المیاه 

 a. غیر سام وغیر ضار بالصحة العامة
معتمد محلیا لالستخدام مع میاه الشرب 

امكانیة الدھان على السطح الرطب 
سمیك یغطى عیوب السطح والشروخ 

. لھ مقاومة جیدة للبرى والنحر
مقاوم لضغط المیاه في االتجاھین الموجب 

والسالب فوق او تحت المنسوب.

اإلستخدامات 

•
•

 

•
•
•

-:
یستخدم ھذا النوع من العزل االسمنتى على 

نطاق واسع في مجاالت االنشاءات ومنھا 
عزل خزانات المیاه العلویة االرضیة .

 المزایا
 

•
•

•
• 
•
•
•

التطبیق: 

الخلط: 

المواصفات الفنیة

اجھاد االنضغاط      31-32  نیوتن/مم 2

.
.

•

المادة مطابقة للمواصفات األمریكیة
ASTM C-580, C-190

یجب ان یكون السطح خالى من األتربة والمواد 
العالقة و الزیوت والشحوم .

یجب ان یكون السطح خالى من مواد معالجة 
األسطح او مواد فصل الشدات .

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم وخالى من 
العیوب مع معالجة وترمیم ما یلزم بمواد 

(الواتر بلج و الكیم ریبیر) .

 •

 •

 •

یتم وضع المركب السائل (ب) داخل عبوه 
مناسبة للخلط .

یضاف المركب البودرة (أ) الى المركب (ب) .
یتم الخلط بالخالط الكھربي او یدویا إذا لزم 

األمر مع التقلیب جیدا حتى الحصول على خلیط 
. متجانس القوام ومتماسك

یترك الخلیط لمدة 10 دقیقة ویعاود التقلیب مرة 
أخر.

 •

 •

 •
 •

یتم ترطیب السطح بالمیاه جیدا قبل الدھان خاصة 
في األجواء الحارة .

یتم الدھان طبقة اولى بالفرشاه المخصصة لذلك 
وعلى ان تكون طبقة سمیكة لتغطیة الشروخ وملء 

الفراغات ویمكن الدھان بالرش .
• تترك الطبقة األولى للجفاف لمدة 24 ساعة  

 •

 •

20-19 نیوتن /مم2

اجھاد الثنى            11 - 12  نیوتن/مم2 
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صفحة(2-2)

 

معلومات إضافیة 

 Product Data Sheet 
 Edition 12.2021 
Identification No. WP - 4

معدل اإلستھالك:
2-2.5 كجم/م2 (حسب حالة السطح).

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش
مركب (أ) بودرة - شكایر 20 كجم.

یتم الترطیب بالمیاه قبل دھان الوجھ الثانى. 1
تدھن الطبقة الثانیة بطریقة متعامدة على الطبقة 

االولى .1
یراعى عدم الدھان اذا كانت درجة حرارة السطح 

أو الجو المحیط اقل من +5م◦.1
یراعى عدم الدھان في اشعة الشمس المباشرة او 

األسطح الساخنة.1

 •
 •

 •

•

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

•یراعى الترطیب بالماء لمنع الجفاف السریع

التنظیف: ش

 

مركب (ب) سائل - عبوة 5 كجم.
 •
 •

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.  

•

یترك الدھان للجفاف النھائي لمدة 5 یوم قبل 
الملء بالمیاه

 •

 •

 •

 •

•

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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