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بینتوكیم عباره عن موانع تسرب مطاطیھ 
تستخدم للعزل المائى ومنع التسرب لفواصل 

الصب االنشائیھ وحول المواسیر وبین العناصر 
الخرسانیھ سابقھ التجھیز والماده تتكون من 

عجینھ بینتونیت الصودیوم والمطاط الصناعى.

فواصل الصب االنشائیھ (اطراف الرباط).1
حول المواسیر. 1

لحامات القطاعات الخرسانیھ سابقھ التجھیز .1
فواصل المنشاءات ومحطات المعالجھ 

والجراجات .

 

خاملھ كیمیائیا.1
مقاومھ للزیوت والشحوم والمواد البترولیھ. 

مطاطیھ مرنھ.1
اقتصادیھ.1

سھلھ التطبیق.1
صالحھ الستخدام مع میاه الشرب .
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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

تستخدم فى منتصف القطاع الخرسانى عند 
فواصل الصب.  1

نوصى بترك مسافھ ال تقل عن 8 سم على 
جانبى الفاصل لمنع حدوث شروخ فى الخرسانھ. 11 

یجب ان یكون السطح الخرسانى نظیف تماما 
وناعم.1

التطبیق: 

یجب ان تثبت المادة باستخدام مادة الصقھ او 
سم . باستخدام المسامیر الصلب بطول 4-3

یمكن استعدال سطح الفواصل بعجینھ النتونیت 
قبل التطبیق.1

لضمان حمایھ كاملھ اثناء صب الخرسانھ یجب 
ان یتم عمل ركوب عند النھایات بطول ال یقل 
عن 10 سم مع اللصق او التثبیت المیكانیكى.

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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بینتوكم
مانع لتسرب المیاه للفواصل 
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 •
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 العرض                19±2 مم/ 20±2 مم
 السمك                  25±2 مم/ 10±2 مم  

الطول                  9 م ط 
اللون                   رمادى  

•
•
•
•

أثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا 
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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




