يسمو مصر
تشطيبات

كيماويات األنشاء

فلسكريت

دهان زخرفي مقاوم للرطوبة
خصائص عـــامه:









فلسكريت :دهان زخرفً ملون أساس مائً من مركبٌن .
مركب ( أ ) سائل و مركب ( ب) بودرة مصمم من حبٌبات متدرجة بعناٌة منتقاة مع رابط هٌدرولٌكً.
دهان زخرفً نهائً مقاوم لرشح المٌاه .
غٌر قابل للتسٌٌل علً األسطح الرأسٌة.
ٌمتاز بخاصٌة التنفس .
قوه التصاق عالٌة علً األسطح .
قلٌل االنكماش .
غٌر ضار بالبٌئة .

االستخدامات:
 كسطح نهائً زخرفً ابٌض وملون عازل للرطوبه
 مناسب لدهان األسطح الرطبة للخرسانة المسلحة والخرسانة العادٌة والطوب والبٌاض وخاصة فً األماكن اآلتٌة:
 البدرومات. األسطح المعرضة للرطوبة بصفة مستمرة. األسطح الخارجٌة لخزانات المٌاه وحمامات السباحة . -األسطح السفلٌة من المبانً وخاصة المحاطة بالتربة الرطبة المعدة للزراعة أو األسطح المعرضة لرشح المٌاه الجوفٌة.

طريقة التشغيل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نظافة السطح من المواد الغرٌبة وأزالة االجزاء الضعٌفة أو المفككة.
إزالة الدهانات القدٌمة أن وجدت.
ترطٌب السطح بالماء.
ٌوضع المركب السائل (أ) فً وعاء مناسب ثم ٌضاف المركب البودرة (ب )مع التقلٌب الجٌد حتى الحصول علً قوام متجانس قابل للتشغٌل
ٌفضل الخلط المٌكانٌكً.
ٌترك الخلٌط لمدة خمس دقائق ثم ٌعاد التقلٌب حتى تمام التجانس والحصول على القوام المناسب.
باستخدام الروله او معدات الرش ٌتم دهان وجهان بمعدل وجه ٌ /وم.
نظافة األدوات المستعملة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل.
ملحوظة :درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي  º30م و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خاصة فً فصل الصٌف .

المواصفات الفنية:
المادة الرابطة :
نسبة الخلط
قوة الربط
معدل التشغيل
مقاومة الفطريات
التخفيف
زمن التشغيل فى العبوة
زمن التخزين :

راتنجات صناعٌة متطورة  +ربط هٌدرولٌكً .
 :مركب (أ) سائل  5كجم .
مركب (ب) بودره  15كجم .
 1.8 :نٌوتن  /مم 2مع الخرسانة .
 1.2 :كجم  1 /م 2وجه واحد .
 :مقاوم للفطرٌات .
 :بالماء  ،أذا كان هناك ضرورة .
 60 :دقٌقة فً 25م .
 12شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة .

تعليمات البيئة:
 ارتداء نظاره واقٌه – ارتداء الماسكات و القفازات الواقٌه
 احتٌاطٌات التداول والتشغٌل :حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة )( MSDS
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 21 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
فاكس 002 02 24538986 :
تلٌفون 002 02 24535679 – 24535678 :
Web site : www.yasmomisr.com E-mail: yasmo@yasmomisr.com
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