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 مواد عزل

 :خصائص عامة
  وإمكانٌاته قار مستحلب بطرٌقه خاصة لتحسٌن خواصه طبقه عازله للرطوبه أساسأكواتار .
 مناسب للتشغٌل علً األسطح المغموره بالماء او الرطبه نظراً ألساسه المائً بعكس البٌتومٌن العادي. 
  أخري ٌعود لحالة اإلستحالب مرة بالمٌاه والبعد تمام جفافه ال ٌتؤثر. 
  السطحمتصاص المٌاه وكذلك قلة البخار الخارج من إٌتمٌز بقلة. 
  كما ٌحدث عادة فً دهانات  و تبثرأنفصال إبدون حدوث  (حدٌد - حجارة– مبانً – خرسانة ) علً األسطح الرطبة تشغٌلهٌمكن

  .و المستحلبةأالبٌتومٌن المعالجة بالمذٌبات 
  التقلٌديستخدام النار فً تجهٌز البٌتومٌن إتجنب المشاكل واألضرار الناتجة من. 
 ٌمتاز بقوة تماسك عالٌة علً األسطح الناعمة واألسطح الغٌر مسامٌة مثل    (P.V.C  - شابهوما ... بولً اٌثلٌن - الحدٌد).  
  بعكس مستحلب البٌتومٌنالعالٌه  الحرارة حنً فً درجاتٌتمٌز بسرعة الجفاف والثبات. 
 ٌعمل كطبقه عزل كهربائً ضد تبادل الشحنات الكهربٌه اإلستاتٌكٌه الناتجه من إختالف األس الهٌدوجٌنً بٌن الخرسانه و التربه. 

 :معدل التشغيل
 2م/  كجم  1.2–  0.8   بمعدل وجهان ٌتم تشغٌل :  الحاالت العادٌة 
 2م/ كجم   1.5 – 1.2   بمعدل  وجهان ٌتم تشغٌل:  الحاالت القاسٌة  

 :االستخدامات
 ًللكٌروسٌن والحرارة والعوامل الجوٌة علً األسطح الجافة  مقاومة و قوه تماسك و عالٌة ذات مرونة  طبقة حماٌةكواتارأ ٌعط

. (بوابات األهوسة–المبانً–الخرسانة )والرطبة 
  الحوائط ,  خزانات المٌاه,السباحة الخارجٌة لحمامات األسطح, دورات المٌاه, األسطح ,لألساسات عزل و حماٌهٌستخدم كطبقه

 .الجوفٌة تحت منسوب سطح المٌاه الخارجٌة للمنشآت األسطح و جمٌع الساندة
 ًتبطٌن, مواسٌر الصرف, ٌستخدم كطبقه واقٌه وعازله داخلٌه وخارجٌة للمنشآت المائٌة خاصة منشآت الصرف الصح 

. المرنه نسبٌا األسطحوالعزل علً , المداخن

 :االستخدامطريقة 
.  المواد الغرٌبة واألجزاء المفككةإزالة العزل,تجهٌز السطح ألعمال  .1
 .واصل الطوب حسب نوع المنشؤحشو ف معالجة فواصل الصب ومناطق التعشٌش و ٌتمكريت ربمونه االصالح باستخدام  .2
 . جٌداً فى العبوة قبل االستخدام  اكواتار و تقلٌبرتداء النظارات والقفازات واألحذٌة الواقٌة مع التهوٌة المناسبةإ .3
 .ماء% 10تخفٌفه بحد اقصً  ٌمكنو  ٌتم دهان الوجه األول ,ستخدام الرولة أو الفرشاة أو المساحة الكاوتشوكإب .4
 .% 5 بحد اقصً ه الوجه الثانً عمودي علً الوجه األول وٌمكن تخفٌفٌتم دهانفً الٌوم التالً وبنفس الطرٌقة السابقة  .5
 .ضرورة كان هناك اذإفً الٌوم الثالث ٌدهن الوجه الثالث  .6
 .ستخدام الماء والصابون فور االنتهاء من التشغٌلإنظافة األدوات والمعدات ب .7

  البيتومينياألساسذات  جدول للمقارنة بين مستحلب القار اكواتـار والمنتجات
 وجه المقارنة كواتارأمستحلب القار   بتومينأساسمنتجات 

 .ٌحدث تسٌٌـل علـً االسطـح المائلـة والرأسٌة 
  وسهولة التشغٌل علً األسطح األفقٌة

 .الرأسٌة
 طريقة التشغيل

 تأثير الكيروسين .غٌر مإثر .ٌـذوب فـً الكٌـروسٌـن حتى بعـد تمـام الجفاف

 تأثير الحرارة .مº 160مقاوم للحرارة حتً  .ٌنصهر عند درجات الحرارة األعلًم  40ºٌلٌن عند درجه 

 الشك االبتدائي . ساعات8 .قـد ٌحتـاج الـً عـدة أٌـام خاصـة فـً االجـواء الحـارة
 الحـرارة ات لإللتصاق خاصة عنـد درجلٌن قابلسطح نهائـً 

 .العالٌه
درجات الحرارة فً   حتًسطح جاف تماماً 

 .العالٌة
 السطح النهائي

 :الفنيةالمواصفات 
 . ساعات8: زمن الشك للطبقة الخفيفة  

 .ممتازة: قوة اإللتصاق    
 . مم لم ٌحدث تشقق3جتازت اختبار قضٌب قطره  إ:     المرونة

 . ساعة48 م لمده 60جتازت العٌنه اإلختبار عند  إ:  الحرارة  ةمقاوم
 . (ASTM D3320 )ختبار  إجتازت العٌنه إ:  الكيروسين و الماء  ةمقاوم

 .  فى العبوات األصلٌة المغلقة بعٌداً عن الحرارة والرطوبة العالٌة شهر12 :زمن التخزين    
 :البيئة تعليمات
 الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – ةواقً نظاره إرتداء.  
 البٌئة  وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات(MSDS.)  


