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 مواد عزل

: خصائص عامة
 بودره  (ب)سائل، مركب  (أ) أسمنتً مكون من مركبٌن مركب  أساس عزلكريت رووف. 
  لعزل الخرسانة واألسطح األسمنتٌةعالً الجوده عزل غٌر سام . 
  على األسطح ممتازهلتصاق إقوة تماسك عالٌة مع قوة  .
  (مرور بخار الماء  )ٌمتاز بخاصٌة التنفس . 
 لضغط المٌاهبٌن الموجب والسالبمناسب للعزل من الجان  . 

  :االستخدامات
  دورات المٌاه و األسطح النهائٌه للمبانً، عزل الحوائط الداخلٌه للبدرومات. 
 حمامات السباحه والمنشات المائٌه و خزانات مٌاه الشرب. 
 طبقه عزل ضد رشح المٌاه أسفل األرضٌات األسمنتٌه و اللٌاسات. 

:  مواصفات السطح
 وعلى الطوب والحجارة ، المصمته ٌمكن تشغٌله علً األسطح الخرسانٌة كريت رووف ، 

 . خالٌا من الشروخسلٌماوعموماً ٌجب أن ٌكون السطح 
  :التشغيلطريقة 

. نظافة السطح جٌدا وإزالة المواد الغرٌبة .1
:- تجهٌز السطح قبل أعمال العزل  .2

 .كريت ربإصالح االجزاء المعٌبه بإستخدام مونه  -
و كذلك عند . كريت رب سم  بمونه 4 ارتفاع تقابل األسطح الرأسٌة مع األسطح األفقٌة بعمل دوران ترمٌم -

 .الفواصل االنشائٌه
  . كريت رب بمونة و إزاله األجزاء المفككه و ترمٌمهانظافة فواصل الصب  -
   .كريت رب ستعمال مونة إ الصرف والتغذٌة بفتحاتحول ترمٌم ال -

  .ترطٌب السطح بالمٌاه قبل التشغٌل  .3
  .تضاف البودرة إلى السائل فً وعاء مناسب مع التقلٌب الجٌد حتى الحصول علً قوام متجانس  .4
 ، متعامدهتجاهات إ ٌوم فى /ستعمال الفرشاة بمعدل وجه إ وجه علً السطح ب3-2ٌتم تشغٌل من  .5

 .المٌاه فً المنشؤتوقف عدد األوجه على ارتفاع يو
  .مراعاة التقلٌب المستمر للخلٌط أثناء التشغٌل .6
  . ٌوم 3-2معالجة السطح بالمٌاه لمدة  .7
  . المستخدمة بالمٌاه فور اإلنتهاء من التشغٌلغسٌل األدوات .8

 مم مرحلة واحدة وذلك بتقلٌل نسبة السائل 3-2 كطبقة عزل بالبروة بسمك كريت روفستخدام إٌمكن  :مالحظة
 .فً الخلط

: المواصفات الفنية
 . مٌاه الشرب مناسب لعزل منشآتغٌر سام :  السمية
 . بعد الخلط .3سم/  جم 2:   الكثافة

 . وجه واحد 2م/  كجم 1.3 - 1.1:   معدل التشغيل
 .راتنجات صناعٌة متطورة :   المادة الرابطة

 . بار بدون تسرب للمٌاه 4تتحمل ضغط :    ضغط المياهمقاومة
( pulloff test) .(نهٌار للخرسانهإ ثحد( .2سم/  كجم 15 من < :  قوة الربط مع الخرسانة
 .م 25º دقٌقة عند 45:  زمن التشغيل في العبوة

 .مٌاه الشرب مناسب لعزل منشآت و غٌر سام، غٌر ضار  :  البيئة
 . والرطوبة العالٌة   فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة شهر12:  زمن التخزين

: البيئةتعليمات 
  منتج غٌر سام مثالً لعزل منشآت مٌاه الشربكريت رووف . 
 ةارتداء الماسكات و القفازات الواقً– واقٌه النظاره الارتداء  – التهوٌه الجٌده اثناء التشغٌل.  


