
 كيماويات األنشاء                                             يسمو مصر    
  

 Pف كريت روو
 عزل اسمنتي فائق الجوده

 لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
   جمهورٌة مصر العربٌة–  القاهرة –  مٌدان السواح  – تقسٌم االوقاف  21: العنوان

 002 02 24538986:        فاكس 002 02  24535679 – 24535678: تلٌفون 

Web site: www.yasmomisr.com    E-mail: yasmo@yasmomisr.com 

 مواد عزل

 
: خصائص عامة

 كريت رووفP ألعمال العزل ضد رشح المٌاه فً المنشآت  اساس اسمنتً من مركب واحدبودره جافه 
  . ومبانً الطوب و الحجارهالخرسانٌة

 منتج ذو جودة عالٌة غٌر سام لعزل خزانات مٌاه الشرب وحمامات السباحة .
  الماءله خاصٌة التنفس مما ٌسمح بمرور بخار. 
  ًاألسطحٌمتاز بقوة التصاق وتماسك عالٌة عل.  
  المٌاهمناسب للعزل من الجانب الموجب وكذلك السالب لضغط. 

  :االستخدامات
و الحمامات و , المنشات المائٌه, حمامات السباحه, عزل ضد رشح المٌاه للبدرومات وخزانات مٌاه الشرب

. المطابخ و األسقف النهائٌة للمبانً
:  مواصفات السطح

  ٌجب ان تكون الخرسانه مصمته خالٌه من االجزاء المنفصله class B 15 ًكحد ادن. 
 ٌجب ان تكون االسطح خالٌه من الشروخ االنشائٌه. 

  :التشغيلطريقة 
 لذلك التعشٌش,ومناطق   التؤكد من معالجة فواصل اإلنشاء وأسٌاخ الحدٌد الظاهرةتتم بعد العزل أعمال  :مالحظة

 :ٌتبع طرٌقة التشغٌل اآلتٌة
 . و االجزاء المفككهنظافة السطح جٌدا وإزالة المواد الغرٌبة .1
 .ارتداء القفاز و واقً العٌن قبل التشغٌل .2
 -: كالتال70P / 250 Pً كريت رب باستخدام تجهٌز السطح قبل أعمال العزلٌتم  .3

 .ترمٌم الفجوات وتغطٌه حدٌد التسلٌح المكشوف -
 .نظافه و اصالح و ترمٌم فواصل الصب -
. كذلك عند الفواصل االنشائٌهسم و  4 وزراتإصالح تقابل األسطح الرأسٌة مع األسطح األفقٌة بعمل  -
 . والتوصٌالت الكهربائٌه ان وجدت فتحات الصرف والتغذٌة حولترمٌمال -

  .التشغٌلترطٌب السطح بالمٌاه قبل  .4
 . بالتدرٌج Pكريت رووف ثم ٌضاف  (من وزن البودره  % 22بنسبه ) فً وعاء مناسب ٌوضع الماء .5
 خالً حتى الحصول علً قوام متجانس دقائق اخري ثم ٌعاد التقلٌب 3 دقائق و ٌترك لمده 3لمده التقلٌب الجٌد  .6

  .من التكتالت
  .علً السطح باستعمال الفرشاة بمعدل وجه كل ٌوموجهان متعامدان ٌتم تشغٌل  .7
  .Pكريت رووف  متر ٌفضل تشغٌل وجه ثالث 3فً حاله زٌاده ارتقاع المٌاه عن  .8
  . التقلٌب المستمر للخلٌط أثناء التشغٌلٌراعً .9
  . المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌلغسٌل األدوات .10
  . ٌوم 3-2معالجة السطح بالمٌاه لمدة  .11

 مم مرحلة واحدة وذلك بتقلٌل نسبة 3-2 كطبقة عزل بالبروة بسمك P وفوالكريت رٌمكن استخدام : مالحظة
. (من وزن البودره % 13.5نسبه الماء )الخلط  فً الماء

: المواصفات الفنيه
 .للروبه              .للمونه ذات القوام : ( يوم3بعد )مقاومه االنضغاط 

      ASTM C 109/109M   4002سم/كجم   240   .    2سم/ كجم .
.  بالوزن% 22.        بالوزن% 13.5 :      نسبه المياه

   
  ASTM D 4541-95 Pulloff (ٌوم 7بعد ) 2مم/ نٌوتن 1.50:     قوه الربط

     test. 
. وجه / 2م/ كجم 1.2 – 1.0:    معـدل التشغيـل

. ٌسمح بمرور بخارالماء و ٌصلح للتشغٌل علً االسطح الرطبه:     المساميه
. غٌر سام :    السميه 

. م 20º دقٌقه عند 60:   عبوة في الالتشغيلزمن 
 . م30º دقٌقه عند 30                

 . شهر فً العبوات االصلٌه بعٌدا عن اشعه الشمس و الرطوبه العالٌه12:    زمن التخزين
 :البيئةعليمات ت

  كريت رووفP منتج غٌر سام مثالً لعزل منشات مٌاه الشرب. 
 ارتداء الماسكات و القفازات الواقٌه – واقٌه النظاره الارتداء  – التهوٌه الجٌده اثناء التشغٌل. 
 حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة :  والتشغٌلاحتٌاطات التداول( MSDS) . 


