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صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

•
• 

•

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

•

المزایا
•
•
•
•
•

•
•
•
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G/WB كلییر
مادة شفافة طاردة للمیاه تتشربھا الخرسانة والمباني والبیاض واالحجار 

مادة شفافة تتشربھا الخرسانة او البیاض او المبانى او 
االحجار تماما وال تترك طبقة ظاھرة تجعل  األسطح 

طاردة للمیاه وذاتیة التنظیف وقابلة للدھان وال تحدث تغییر 
في الشكل المعمارى عن طریق تفاعلھا الكیماوي مع ثاني 

اكسید الكربون من الجو لعمل طبقة طاردة للمیاه. 

یستخدم ھذا الدھان الشفاف الذى تتشربھ األسطح 
المسامیة ومنھا:-

. الخرسانة.
المون األسمنتیة.1
البیاض بانواعھ.1

المبانى.1
االحجار الطبیعیة والصناعیة .

طاردة للمیاه .1
ال تحدث تغییر فى الشكل المعمارى .1 

سھلة االستخدام .1
فعالة لمدة عشر سنوات .1

تصلح لالستخدام مع االحجار الجیریة بفاعلیة 
لمدة خمس سنوات .1

ذاتیة التنظیف .1
تسمح بتنفس بخار الماء .1

قابلة للدھان ومقاومة للعفن و الفطریات.  

•

یجب ان تكون األسطح خالیة من األتربة 
والمواد العالقة .1

یجب إزالة الشحوم والزیوت بالمذیب الخاص.1
یجب ان یكون السطح جاف تماما .1

•

•
•

یجب إزالة ایة أمالح او عفـن او فطریات 
بمزیل العفن والفطریات.1

یجب معالجة وترمیم الشروخ وعرامیس 
المبانى او االحجار بمواد مثل كیم ریبیر- 

.C كیم چوینت

•

•

التطبیق: 
تدھن المادة باستخدام الفرش او الرش • 

الالھوائى.1
یفضل الدھان من أعلى السفل السطح.1 

یتوقف زمن الجفاف على الظروف المحیطة 
(الحراة والرطوبة) وفى الظروف العادیة زمن 

الجفاف 2 ساعة.1
عدد اوجھ الدھان ال یقل عن 2 وجھ ویتغیر 

حسب مسامیة السطح المدھون .

 •
 •

 •

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  المونة  

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن 

التنظیف: ش

 الخلط:
(9:1)تخفیف المادة بالمیاه النظیفھ بنسبة 

التقلیب جیداً قبل اإلستعمال
• 
 •

المواصفات الفنیة

% المواد الصلبة 
الشكل

% المواد الفعالة

سائل شفاف غیر قابل لإلشتعال
%54

المذیب 
%34
المیاه

الكثافة 
الرقم الھیدروجیني 

1.4 جم/سم3
13
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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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التخزین والصالحیھ:
24  شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

معدل اإلستھالك النظري: 1
 لألسطح غیرالمسامیھ  : 0.5 كجم/م21 

لألسطح  المسامیھ : 1-3 كجم/م2
العبوات: 

 جراكن 5,20 كجم.

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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