
  

 
الوصف العام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 

التطبیق و تعلیمات األستخدام
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الخرسانة.

التطبیق: 

•
•

•

WB كیم انجیكت
مادة حقن ذات اساس مستحلب سیلكونات مائیة طاردة للمیاه

محلول مركز من لدائن سلیكونات مائیة معدلة 
تخفف بالمیاة وتستخدم لحقن الخرسانة والمبانى 

والجبس طاردة للمیاة والمادة تتفاعل مع ثانى 
اكسید الكربون من الجو لتكوین مركبات 

سلیكونیة عضویة طاردة للمیاة داخل المسام.

أعمال الحقن الطارد للمیاة و المانع للرشح 
والرطوبة للمنشأت والبدرومات: 

الطوب.
األحجار الطبیعیة.

طارد للمیاة.1
مانع لظاھرة التزھیر والتملیح.1

عازل للمیاه والرطوبة.1
یسمح بتنفس السطح المدھون.1

سھل التطبیق.1
. صدیق للبیئة

الشكل
المحتوى الصلب % 

المحتوى الفعال %
المذیب

1.4جم/سم3 عند 25°م الكثافة 
األس الھیدروجینيس

شفاف

%34
%54

المیاه النظیفة

13

  مع التقلیب جیداً قبل اإلستخدام.

یتم حقن المادة بضغط حتى (7بار) حتى تمام 
التشریب وظحور ترطیب السطح.
تسد الثقوب تباعاً بمادة (واتربلج).

الحقن مع اتجاه واحد فقط ولیس اإلتجاھین اال 
فى حالة الحوائط الصلبة .

یتم مراجعة المكتب الفني للرسومات 
الكروكیة للتطبیق.

تترك األسطح لمدة 14 یوم بعد التطبیق.
التنظیف:

یتم تنظیف االدوات والمعدات فور نھو العمل 
بالمیاه.

بستلة 20 كجم.
العبوات:

معدل االستھالك: سس
2-3 كجم/متر طولى لسمك 10 سم.

التخزین و الصالحیھ:1
24 شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا 

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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•
الجبس. •

•
•

•
•

•
•

غیر قابل لإلشتعال. •

تجھیز السطح: 
عمل ثقوب فیى السطح على منسوب 15سم 

أعلى من األرضیات.1
إزالة الدھانات و البیاض بإرتفاع (40-30

سم) فوق منسوب الثقوب وتترك لمدة 4-3 . 
اسابیع ازالة البیاض فوق اعلى مستوى للرطوبة 

بمقدار 3 سم.1
عمل ثقوب بقطر(10-12) مم على مسافات 

بینیة 12.50 سم مائلة بزاویة 30 °.
یتم عمل الثقوب داخل الطوب ولیس العرانیس 

والثقوب لیست بكامل العمق.

•

•

•

•

•
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التخفیف بالمیاه بنسبة 9:1 بالحجم



  

:الخلط

•

pk 
صفحة (2-2)

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالبس الواقیة أثناء االستخدام 

القفازات والنظارات الواقیة) (
•
•
•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة. 
یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال

یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى 
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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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




