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 سيمالستيك
 عزل اسمنتي مرن

 لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
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yasmo@yasmomisr.commail: -E    www.yasmomisr.com site:Web  

 واد عزلم

 

 

 :خصائص عامة
 المرونة للعزل ضد الرطوبة ورشح المٌاه فائق مكون من مركبٌن أسمنتى أساسمنتج  :سيمالستيك. 
  المادة الرابطة. و مرونهمونه أسمنتٌة مرنة تجمع بٌن مٌزه قوه األسمنت 

  األسطح. علًلتصاق عالٌة إقوة 

 والعوامل الجوٌة. تعطى سطح مقاوم لرشح المٌاه  

 :األستخدامات
 حمامات السباحه, خزانات مٌاه الشرب. الخرسانٌه وو الحوائط ل االرضٌات, عز 

  الطرق و الكباري. الخرسانٌة,التراسات  البلكونات,طبقة حماٌة وإصالح ألرضٌات 

 . ًً ً ًً وخارجٌا تتعرض الً سطح التً و علً األ كطبقة مرنة عازله للرطوبة للمبانى القدٌمة والجدٌدة داخلٌاً
 نحنائات نسبٌه.إ

 مواصفات السطح:
  وخالفه. الشوائب, المفككة,خالً من األجزاء  مصمت, نظٌف,ٌجب أن ٌكون السطح 

  ربكريت مونه  باستخداموتسوٌتها  والفجواتألجزاء المعٌبة امعالجة. 

 رب. كريتمونه ستخدام إصالح وترمٌم فواصل الصب بإ 

 :طريقة التشغيل
 المفككه.جزاء الضغٌفه و زاله األإو  من الزٌوت و الشحوم نظافة السطح .2

باستعمال خالط تقلٌب  ٌدوٌاً أو)مركب أ( فً وعاء مناسب وٌتم التقلٌب  الً السائلتضاف البودره )مركب ب(  .1
 ذو سرعة منخفضة حتى الحصول علً قوام متجانس.

 .سيمالستيكترطٌب السطح بالماء قبل تشغٌل  .5

 .سيمالستيكستخدام الفرشاة ٌتم تشغٌل الوجه األول إب .7

 ٌتم تشغٌل الوجهان التالٌان بفاصل زمنً ٌوم بٌن كل وجه. .3

  ٌتم معالجه السطح بالماء لمدة ثالثة أٌام. .5

 :زمن التصلد
أٌام  4أٌام وزمن التصلد الكامل بعد  5 بعدجهادات مٌكانٌكٌة إساعة وٌتحمل  17ٌمكن السٌر علً األرضٌات بعد 

 .من ٌوم التشغٌل 

 المواصفات الفنيه:
 .5جم/سم 2.2:    الخليط ةكثاف

 .مم( 2.43 )سمك العنٌه    مم 5.4قضٌب قطره  ىاالختبار علالعٌنة  اجتازت:    المرونة 

  .1.3:    2%    عند نسبه خلط السائل الً البودره   52 :   االستطالة 

 .م 52ºعند  دقٌقه 73م , 12ºعند  دقٌقه  52:  زمن التشغيل في العبوه

 .مغٌر سا :   السمية

  فً العبوات األصلٌة المغلقة فً أماكن تخزٌن جافه. شهر 21:   زمن التخزين

 البيئة:تعليمات 
 ت مٌاه الشربمنتج غٌر سام مثالً لعزل منشآ سيمالستيك. 

  رتداء الماسكات و القفازات الواقٌه إ –واقٌه النظاره الرتداء إ – ثناء التشغٌلأالتهوٌه الجٌده. 

 شغٌل: حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة والت حتٌاطات التداولإ( MSDS) .  
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