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صفحة(2-1)

•

السمك تحت ضغط 2ك نیوتن/م2

•
•
•

•
•
•
•

اإلستخدامات 

مقاومة اإلختراق الدینامیكي

%اإلستطالة

•

اجھاد الشد

التطبیق: 

•

المزایا

النفاذیة للمیاه

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

•

•

•
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نسیج دعم التربھ وتقویة الدھانات    

لفائف من الیاف البولي بروبیلین غیر المنسوج 
تستخدم في أعمال تقویة الدھانات و ایضا 

كنسیج دعم التربھ وھى ألیاف غیر متصلھ  
ومثقبھ ابریا لھا قوة مقاومة عالیة لالجھادات و 

االستطالة ومقاومة االختراق الدینامیكي 
ومقاومة  ألشعة الشمس ولھا قوة نفاذیھ عالیة. 

طبقة تقویة وتسلیح الدھانات العازلة.1
تقویة االنحدارات .1

مرشح في اعمال استصالح االراضي.1
طبقة حمایة لبطانة الخزانات االرضیھ . 

الجسور الواقیھ والترع .1
تثبیت التربھ الطبیعیھ .1

حمایة الشواطيء .1
االعمال البحریھ  .1

طبقھ فاصلھ أسفل الطرق.

مقاومة عالیھ للشد و االستطالة عند الكسر.  
مقاومة االختراق المیكانیكي.  1

نفاذیة عالیھ.  1
مقاومة لالشعھ البنفسجیھ.  1

سھولة التركیب. 

•
•
•
•

یجب ان یكون السطح نظیف و جاف و خالي 
من المخلفات و الملوثات و النتوءات .

یجب معالجة و ترمیم عیوب السطح  و حشو 
فواصل التمدد.

یجب المعالجة والترمیم حول المواسیر و 
تقابالت االسطح  االفقیھ  والراسیھ .

یتم دھان وجھ اول من الماده العازلة حسب 
. االستخدام

قبل جفاف الطبقھ االولي یتم فرش ألیاف الكیم  
فیلت بالعرض المطلوب  .

تشریب بالوجھ الثاني للدھان مع خدمة السطح  
بالرولر الخراج  الھواء المحبوس و یراعي  

عمل الركوب االلیاف بعرض كاف حسب  
المواصفات ( في حدود 10سم).

دھان وجھ نھائي ( تشطیب) للوصول للسمك 
المطلوب بعد الجفاف .

•

•

•

•

العبوات:
ر الطول:     50, 80مت
العرض:    4,2.5 متر

: التخزین والصالحیھ
س غیر محددة المدة داخل عبواتھا االصلیھ 

المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.  90-400جم/م²
980-2100نیوتن

1-1.2مم
733-485 نیوتن

92-68%

1.5-1.6لتر/م².ثانیة
النفاذیة األفقیھ تحت ضغط 2 

ك  نیوتن/م² 

•دھان وجھ تحضیري (برایمر) یتناسب مع السطح 
المدھون(اسمنت او عزل او معدني)

40-70لتر/م².ثانیة
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صفحة(2-2)

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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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
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