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اللون

•

1.3

•
•

درجة حرارة التطبیق

بي في سى

موانع التسرب المائیة من البى في سى المرن 
متوافر بأنواع وأحجام متعددة تبعا لطبیعة 

االستعمال ، تستخدم في فواصل الصب 
وفواصل التمدد في المنشآت الخرسانیة. مطابقة 

 ASTM D 412,للمواصفات األمریكیة
D-624,D-746, D-2628 ومتطابقة مع 

المواصفات البریطانیة
 Bs 2571 Bs  2782

تستخدم فواصل التمدد من الووتر ستوب 
استخدامات كثیره في قطاعات الخرسانھ حسب 

نوع المنشأ .
ایضا طول ومقاسات القضیب من الووتر 

ستوب یتنوع من الفواصل الصغیرة و 
المتوسطھ والكبیره .

 

  

نوعیة ممتازة من البى في سى تستعمل لمدد 
طویلة سھولة التركیب واللحام بالموقع .1

مناسبة لتحمل ضغط الماء العالي .1
متوافرة بنوعیات وأحجام كثیرة .

   shore A 80-70
قوة الشد

•

•

الصالدة النسبیة

اصفر أو أزرق أو رمادي
-35°م/+65°م

العبوات: ش
 لفات بطول 30,15 متر طولي.

التخزین والصالحیھ:1 
غیر محدد المدة في ظروف التخزین المناسبھ.
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موانع التسرب المائیة من البى في سى لفواصل الصب وفواصل 
التمدد في المنشآت الخرسانیة 

النوع

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام
یتم لحام موانع التسرب من البى . في .سى 

وذلك بتامین نھایات الطرفین بجھاز مخصص 
یزال جھاز اللحام ویجمع الطرفین  ویضغط  

علیھما بشدة.1
یتم اختبار المقطع المناسب من موانع التسرب 
حسب  نوع الفاصل وسمك القطاع الخرساني 

وموضع التسلیح والحركة المتوقعة .1
یفضل ان یكون العرض النھائي لموانع التسرب 

اقل او مساو بسمك طبقة الخرسانة  التى 
سیوضع علیھا .1

یجب ان یكون العرض النھائي لموانع التسرب 
6 مرات مثل حجم اكبر مقاس من الركام 

الخشن .1
یفضل وضع موانع التسرب المائیة في 

المنتصف للحصول على أعلى كفاءة تشغیل .1
یمكن تصنیع قطع التوصیل في الموقع او طلبھا 
مباشرة من الشركة بمقاساتھا القیاسیة علما بأن 

كل قطعة لھا  طرف حر بطول 30 سم  
لتسھیل عملیة اللحام .1

للقطع غیر القیاسیة یراعى تقدیم الرسومات 
والمقاسات للمكتب الفنى بالشركة لعمل الالزم.

•
التطبیق: 

•

•

•

•  

 •

•

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.  

 •

14-20 نیوتن/مم2
%350-300

عمود میاه حتي 50 مترضغط المیاه
حتي 10 مم حركة الفواصل
0.1-0.15%امتصاص المیاه
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Types & Dimensions Of WaterStop

Description Type Width
/CM

Roll
Length

/M

Nominal
Thickness

mm(±10%)

Fo
r C

on
st

ru
ct

io
n 

jo
in

ts

Centrally placed waterstop
Installation in the center of concrete

structures. Easy anchoring of Prokem-
waterstop to reinforcement with special

fixing clips .

V20 20 30 4mm

V24 24 30
4mm

V30 30 20 4mm

Fo
r E

xp
an

si
on

jo
in

ts Max. 20 mm expansion and 10 mm
shear movement

O20 20 15 4mm

O24 24 15 4mm

Surface waterstop
Installation on the surface of concrete

structures

DR26 26 15 5mm

AR26 26 15 5mm

* It can be manufactured in thickness from 3-10mm .
* Web shall be 10 mm. thick with a thickened central section
* Width shall have a central bulb and 4 ribs
* Both DR-26& AR-26 can be produced in 5mm thickness only .
* Junction pieces shade (T or T&L) all 24 cm free wing.

O32 32 15 4mm

10mm

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



 

Max.
Water head

m) (
Thickness

)mm( 
Roll Length

)m( 
Width 

)cm( 
Type 

Construction Joint 

103 3020V-20 (L) 

153,4,103024V-24 (L) 

25420 30V-30 (L) 

(from 15 m-
to  30 m) 

(from4 mm-
to 10 mm) 

3020V-20 

3024V-24 

2030V-30 

Expansion Joint 

103.51520O-20 

253.51524O-24 

AR-25 26 15 5.0

DR-26 26 15 5.0

Surface Waterstop: Installation on the surface of concrete structures 

Types & Dimensions Of WaterStop

pk Prokem
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