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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

 المزایا
 

الكثافة النوعیة
المظھر 

المواصفات الفنیة

مركبین (أ) بودرة و (ب) سائل
اللون
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یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف:
0.2±2

أبیض ورمادي و الوان اخري
º20  م 30 دقیقھ عند

مقاومة التماسك في 
القص

زمن التشغیل

اجھاد اإلنحناء

التطبیق: 

ال یوجد

العبوات: ش 

معدل اإلستھالك: 
1.5-2 كجم/م2 (طبقتین).

•

الخلط: 
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 BR كیم سیل
دھان ذا أساس اسمنتى بولیمرى عازل للرطوبھ لحمایةالخرسانھ والمبانى  

.

حمایة المباني والخرسانھ ضد  الرطوبھ و المیاه 
واالمالح  والعوامل  الجویھ ومنھا:-

المنشات البحریھ.
التراسات والبلكونات . 

الكباري والجسور .
القري السیاحیھ .

واجھات المباني والمنشأت الخرسانیھ. 

. یصبح جزء ال یتجزأ من السطح المدھون
قوه التصاق فائقھ .

مقاوم لالحتكاك والبرى   .
عازل للرشح وتسرب المیاه  .

. غیر سام وغیر ضار بالصحة العامة
یسمح بتنفس الخرسانھ  والمباني  لبخار الماء. 

سھل التطبیق .
مقاوم للعوامل الجویھ .

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

دھان عازل ذا اساس اسمنتى بولیمري ینتج في 
صورة مركبین یستخدم لحمایة الخرسانھ والمباني 

ضد الرطوبھ والمیاه لھا ق�وة التصاق عالیھ 
ومقاومة  لنفاذیة الغازات وأمالح الكلوریدات     

الماده مطابقھ للمواصفات االمریكیھ  
ASTM C190,580,882,B117,EN1062-6 

محتوي الكلوریدات

6-7 نیوتن/مم2

10-12 نیوتن/مم2

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

یجب ان یكون السطح خالى من األتربة والمواد 
العالقة و الزیوت والشحوم.1

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

( الواتر  بلج  و الكیم رییر ) حسب الحاجھ .

یوضع المركب السائل (ب) 5 كجم  داخل عبوه 
مناسبھ للخلط .1

یضاف المركب (أ) بودره 20 كجم الي العبوة.

یتم الخلط یدویا او میكانیكیا مع التقلیب جیدا حتى 
الحصول على مونھ متجانسھ اللون والقوام.

یتم ترطیب السطح بالمیاه جیدا. 
تدھن الماده بالفرشاه المخصصھ مع مراعاه سمك 

طبقھ الدھان لتغطیھ السطح وملء الشروخ 
والفراغات .

یتم الترطیب بالمیاه قبل دھان الوجھ الثانى على 
ان تكون الدھان متعامد مع اتجاه الطبقھ االولى. 
یراعى عدم الدھان فى اشعھ الشمس المباشره او 

على االسطح الساخنھ.1
یراعى الترطیب بالمیاه لمنع الجفاف السریع 

خاصھ فى االجواء الحاره.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

كجم.  مركب (أ) بودرة – شكایر 20
مركب (ب) سائل– عبوة 5 كجم .

•أضافة 5 لتر من المیاه النقیة مع التقلیب جیداً.

1.78 نیوتن/مم2قوة الترابط مع الخرسانة

50 ساعة
مقاومة الملوحة

مقاومة النفاذیة لثاني 
اكسید الكربون

1.03

ال صدأ- ال تقشیر-ال شروخ

سمك طبقة الھواء 
المكافئ

متر 1133

610*
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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.  

•
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التخزین والصالحیھ:1
إثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

• االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

 •

 •

•

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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