
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إضافة سائلة تعمل كمادة رابطة وعازلة للمياة
المطاط الصناعي تضاف الي المونة إضافة سائلة متعددة االغراض إساسها مستحلب من  أتش –بوند نسوأ

.وتعمل ايضا كعازل للمياةاألسمنتية لزيادة قوة الربط   
 

 الوصف

     التخزين والصالحية
 الشكل الظاهري سائل

 اللون أبيض
(مº 02)عند( لتر/ كجم)الكثافة  1.000 ± 0.002  

  معدل التغطية  (تقريبا)۲م/ كجم 2.00 – 2.0

 البيانات الفنية
محكمة الغلق وأماكن جيدة تُحفظ المادة في عبوات 

التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات 
 .الحرارة العالية

شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف  20الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

 ملوثات أخرى للسطح أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي يجب التأكد من نظافة األسطح و خلوها من أي دهون. 

 أو الوسائل ( المطرقة)أجزاء بارزة بإستخدام الوسائل اليدوية  السطح أو أيأجزاء عالقة على إزالة أي يجب تسوية السطح ب
 (.التجليخماكينة النحت الخشن أو)نيكية الميكا

  (.الوصول الي درجة السطح الجاف المشبع)يجب ترطيب السطح بالماء مع األخذ في االعتبار ان بكون جافا قبل التنفيذ 

 الي ماء الخلط قبل إضافتها الي الخليط الجاف أتش -بوند تضاف مادة أنسو. 

  ثم تضاف إلي المونة في معظم التطبيقات (ماء  1  أتش -أنسوبوند )     0.011من بالماء بنسبة  أتش -تخفف أنسويوند. 

  كل شيكارة أسمنتكجم ل 0إلي  2في حالة استخدامها في مونة لصق البالط والسيراميك لزيادة قوة الربط تستخدم من. 

  في حالة استخدامها كإضافة للمونة في أعمال الترميمات لألسطح األفقية والرأسية وسد الشروخ الخرسانية يتم إضافتها مباشرة
 .كجم لكل شيكارة أسمنت 3إلي  2الي المونة من 

  (ماء 1   أتش -أنسوبوند )  2.0.2بعد تخفيفها بالمياة بنسبة  أتش –في حالة استخدامها للحام األرضيات الخرسانية تضاف أنسوبوند. 

 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 

 طريقة االستخدام

 

 مادة عازلة للمياة ومقاومة للرطوبة. 

 تغطية الشروخ ومقاومة للتأكل. 

  (.والسيراميك ط خاصة مونة لصق البال) قوة التصاق ممتازة 

 تقليل االنكماش وتحسين متانة المونة األسمنتية. 
 غير قابلة لألصفرار ومقاومة لألشعة الفوق بنفسجية. 

 

 المميزات     

 

  يستخدم كإضافة للمونة المستخدمة في أعمال الترميم وكذلك في أعمال البياض المعرض لعوامل جوية مختلفة لزيادة تماسكه
 .الناعمة مع األسطح الخرسانية

 تستخدم علي نطاق واسع في األعمال الداخلية والخارجية وكعازل للرطوبة. 

  مع المونة لتحسين الخواص الالصقة للبالط والسيراميك وكذلك لملئ الفواصلتستخدم. 

 يستخدم كمونة ربط بين الخرسانة القديمة والحديثة. 

 

 مجاالت التطبيق

 ال تُشكل خطورة في نقلها أتش -بوند أنسو. 

 المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال. 

  جيداُ بالمياه والصابونعند سقوط المادة على الجلد يجب غسله. 

 عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيداً ثم إستشارة الطبيب المختص. 

 إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه. 

 تعليمات السالمة     

 التعبئة .عبوات أخرى حسب الطلب - كجم 022براميل  -كجم  02،  0 ،2 جراكن 

 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
 

جيزة -طموه  –ط ريق وجه قبلي السريع  21ك  .            انسومات  -شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها                                           
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