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:الخلط
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pk(2-1)صفحة

اإلستخدامات 
•

 المزایا
 

•
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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

•
 •

•
•
•
•

الكثافة 
رمادياللون

المواصفات الفنیة

زمن التشغیل
> 10 كجم/سم2قوة االلتصاق

ساعة عند 20م°

1.97 جم/سم3

تجھیز السطح:

الخلط:

التطبیق: 
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 VC كیم سیل 
دھان ذا أساس اسمنتى اسمنتى عازل للمیاه احادى التركیب 

مونھ ذات اساس اسمنتى احادى التركیب تحتوى 
على اسمنت من نوعیھ خاصة  مع الركام 

السلیسى المتدرج واضافات خاصھ ومواد رابطھ 
تعطى حین الخلط مع المیاه النظیفھ مونھ اسمنتیة 

تستخدم كعازل للرشح وتسرب المیاه یمكن 
تصنیع تلك المادة علي اساس االسمنت المقاوم 

للكبریتات.

حمامات السباحة.1
المنشأت المائیھ.

محطات معالجھ المیاه والصرف الصحى. 
خزنات المیاه.

یصلح للتالمس مع المیاه العذبھ.
سھولة التشغیل ولھ قوة التصاق فائقة.

یسمح بتنفس بخار الماء من السطح المدھون.
عازل للمیاه. 

غیر سام وغیر ضار بالصحة العامة.
امكانیة الدھان  على السطح الرطب . 
سمیك یغطى عیوب السطح والشروخ.
مقاوم للعوامل الجویھ واشعھ الشمس.

مقاوم للكربنھ والكلوریدات.1
مقاومھ محدودة للكیماویات خاصھ االحماض 

والقلویات.

•
•
•

یجب ان یكون السطح خالى من االتربة 
والحبیبات المنفصلھ والزیوت والشحوم.1

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم وخالى من 
العیوب.1

ترطیب السطح بالمیاه جیدا دون وجود میاه 
راكده .

تضاف المیاه النظیفھ بكمیھ (6.5-7لتر) الى 
الشیكاره عبوه 25 كجم یتم التقلیب بالخالط 

الكھربى او یدویا بسرعھ بطیئھ لحین الحصول 
على خلیط متجانس القوام .

•

•

•

•

تدھن الماده بالفرش المناسبھ والدھان وجھین او 
اكثر حسب حالة السطح وضغط المیاه والدھان 

مم. یتم وجھین متعامدین بسمك 1.5-1
یمكن خدمھ السطح النھائى للوجھ االخیر وتنعیم 

بالبروه.1
یمكن استخدام المادة كوجھ تحضیرى رابط بین 

الخرسانھ القدیمھ والجدیده.1
یراعى عدم الدھان فى الشمس المباشره 

واالجواء الحاره.1
یترك العزل لتمام الجفاف امده72  ساعھ قبل 

االختبار بالمیاه .

•

•

•

معدل اإلستھالك: 
 2-2.5 كجم/م2 (للوجھین حسب حالة السطح و 

ضغط المیاه). 
الدھان وجھین علي األقل 

•

•
العبوات: ش

 شكایر 20 كجم.
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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.  

•

 

التخزین والصالحیھ:1
ستة أشھر من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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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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