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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

المزایا
•
•

 • 

 

• 

 

المواصفات الفنیة
المواصفات

الكثافة النوعیھ

•
•

الخلط:

التطبیق: 
•

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالماء و الصابون أو المذیب العضوي فور 

نھو العمل وفى حالة جفاف  المونة  تستخدم 
الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف: ش

•
•

  0.05 ±1.0

التحمل الحرارى 

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

•

•

تقلب المادة داخل عبواتھا جیدا للحصول على 
مادة متجانسة القوام ویمكن التخفیف بالماء 

بنسبة 5-10% ویقلب جیدا. 

•
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مستحلب بیتومینى مطاطى یدھـن على البارد ألعمال العزل ضد المیاه واألبخرة 

مستحلب بیتومینى مطاطى یدھن على البارد 
للعزل ضد المیاه والرطوبة والحمایة ضد تاثیر 

األمالح واالبخرة یستخدم على الخرسانة 
والخشب واالسطح المعدنیة .

أعمال العزل المائى للمنشآت الخرسانیة تحت 
. المنسوب

أعمال العزل المائى للحمامات ودورات المیاه 
والمطابخ.

 أعمال العزل المائى للتراسات واالسطح 
والبدرومات.

أعمال دھان خطوط المواسیر الخرسانیة 
والمعدنیة.

أعمال لصق الواح العزل الحرارى و البالستیك 
و الفینیل.

سھولة االستخدام.
اقتصادى.

. مقاوم لتاثیر امالح الكلوریدات والكبریتات
 ذا قوة التصاق عالیة مع الخرسانة والخشب والحدید .

ال یشتعل.

.
غیر سام.

مقاومة للعفن و البكتیریا 
مانعة للتسییل

 • 

• 

 •  

زمن الجفاف النھائي
زمن اعاده الدھان

ایام 4

زمن الجفاف األبتدائي 

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

یجب إزالة مواد معالجة األسطح الخرسانیة او 
مواد فصل الشدات .1

یجب إزالة األجزاء الضعیفة الھشة والزبدة 
االسمنتیة للوصول للسطح الثابت .1

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
تماما .

•

•

اذا كان السطح عالى المسامیة یتم دھان وجھ 
تحضیري (برایمر) من المادة بعد تخفیفھا بالماء 

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: 
بستلة 15 كجم او برمیل 200 كجم.

 , BS 8102  و المادة مطابقة للمواصفات
 ASTM C-309-93,D1227 type 3 class1, D2939

•
•

  E100

1-2  ساعة

2-4ساعة

5± 30%المحتوى الصلب بالوزن
2± 10محتوى المطاط

م°-30/+100

جرام/م2/یوم3نفاذیة السطح لبخارالماء
نیوتن/مم1.72قوة الشد

%60-80االستطالة

. بنفس الكمیة ویترك السطح للجفاف  
 Bituseal E100 یتم دھان وجھین من مادة •

 یمكن تسلیح الدھان لألسطح و الفواصل 
 Kemfelt EG( 2 (75    جرام/م

معدل اإلستھالك النظري:
• E100:0.6-0.5 كجم/م2/وجھین لسمك 400-350 

میكرون 
بعد الجفاف

1.5-2 كجم/م2/وجھین لسمك 1000 میكرون بعد الجفاف 
)(للمسلح

•
باستخدام
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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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 •

 •

 •

•

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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