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مقاومة ضغط المیاه
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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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تجھیز السطح: 

الخلط: 

التطبیق: 
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  Fكیم سیل
دھان مطاطى ذا اساس أسمنتي بولیمرى عازل  للرشح وتسرب المیاه للخرسانة والمباني 

دھان مطاطى ذا أساس أسمنتي بولیمرى 
یتكون من مركبین یستخدم للعزل ضد الرشح 
وتسرب المیاه للخرسانة والمباني وباألخص 

المعرضة للحركة واالھتزازات او الھبوط 
البسیط تستخدم من الداخل والخارج سواء 

لضغط المیاه السالب او الموجب یمكن تصنیع 
تلك المادة علي اساس االسمنت المقاوم 

للكبریتات  Type V. لمعالجة الفواصل 
والشروخ یمكن تسلیح المادة بإستخدام شرائط 

من االلیاف الزجاجیھ " فایبر مش"

تستخدم ھذه النوعیة في أعمال العزل للعدید من 
المنشأت ومنھا :-

خزانات المیاه االرضیة والعلویة .
المنشآت االداریة والسكنیة تحت وفوق

 
المنسوب (االساسات والبدرومات والتراسات)

وغیرھا 

محطات المیاه والصرف الصحى .
محطات تولید القوى.

األنفاق والكبارى والسدود .

المرونة والمطاطیة .
تصبح جزء الیتجزأ من السطح .1
تسمح بتنفس  السطح المدھون .1

مقاومة لتغلغل غاز ثانى اكسید الكربون.
سھولة في االستخدام .1

تستخدم على األسطح الرطبة .1
صدیق البیئة.11

ذات قوة التصاق عالیة .
تتحمل ضغط المیاه في االتجاه الموجب 

والسالب

الشكل 
زمن التشغیل

مركبین (أ) بودره - (ب) سائل
60 دقیقھ 

المواصفات الفنیة

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم .
یجب إزالة الدھانات القدیمة والزیوت والشحوم 

. واألتربة والمواد العالقة تماما
یجب إزالة اى اثار مواد معالجة األسطح او 

مواد فصل الشدات .
یجب إزالة الزبدة االسمنتیة ان وجدت .

یراعى معالجة الشر وخ وعیوب السطح بمواد 
(الواتر بلج وكیم ریبیر ).

یوضع المركب السائل (ب) داخل عبوة الخلط.
یضاف البودرة (أ) للمركب (ب) بالنسب 

المقررة .
یتم التقلیب بالخالط الكھربى للحصول على 

خلیط متجانس القوام .
یترك الخلیط لمدة 10 دقائق .

یتم التقلیب مرة أخرى لمدة دقیقتین لمنع حدوث 
ایة تراكم او رواسب .

یتم ترطیب السطح بالمیاه جیدا قبل الدھان .

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

% 165- 90   عند 28 یوماالستطالھ          

 2 مم
قوة الترابط            5 - 6  نیوتن/مم2 

سعھ حركھ الشروخ

 
الماده تتطابق مع المواصفات القیاسیة االمریكیة  

 ASTM C-580, C-942, C-1042, C-1305,
C-321, D-5385, D-412, E-96, & CRD C-48

قوة الشد              16  نیوتن/مم 2
االتجاه الموجب 2.00 بار
االتجاه السالب 2.00 بار

إجھاد االنضغاط        30 - 40  نیوتن/مم2 
إجھاد الثنى               10 - 12 نیوتن/مم2 

حمامات السباحة والبحیرات الصناعیة .

•
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معلومات إضافیة 

التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل  إثنتا عشر شھراً 

عبواتھا  االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین 
المناسبھ.

ش التنظیف: 
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

 معدل اإلستھالك النظري:

ش العبوات: 
 مركب (أ) بودر ة - شكایر 20 كجم.
مركب (ب) سائل -  عبوة 10 كجم. 

اللون : أبیض أو رما دي

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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الجفاف السریع
یتم استخدام شرائط من الیاف " فایبر مش"  

كتسلیح لمعالجة الشروخ و الفواصل علي ان یتم 
فرد الشریط بعد دھان الوجھ االول ثم یغطي 

بالوجھ التاني
ال یتم الدھان في درجة حرارة اقل من +5م◦ . 

ال یتم الدھان في اشعة الشمس المباشرة 
یترك السطح للجفاف لمدة 24 ساعة  

•

•
•
•

یتم الدھان بالفرش او بالرش .
یتم الدھان طبقتان بفارق زمنى 6 ساعات على 
ان یكون الدھان في اتجاھین متعامدین وبسمك 
كاف للتغطیة مع مراعاه الترطیب بالماء لمنع 

. 

•
•

 ( حسب حالة السطح) 
2-2.5 كجم/م2

3.5-4 كجم/م2 ( للدھان المسلح باأللیاف) 

و ذلك في الجو البارد
او الرطوبة العالیة التي تؤخر الشك و الجفاف.

یتم توفیر حمایة مناسبة ضد المطر و الشمس و الریح لمدة 24 ساعة.• 
یترك الدھان للجفاف الكامل لمدة 7 یوم في 21 درجة مئویة و • 

رطوبة نسبیة %80.

 •

 •

 •

•

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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