INSUGUARD
دهان نهائي شفاف عالي الجودة لحماية الدهانات و الواجهات األسمنتية
انسو جارد دهان نهائي شفاف عالي الجودة أساسه مادة ستايرين أكريليك و معدل بأجود أنواع البوليمر لحماية الدهانات
والواجهات األسمنتية النهائية من األتربة و األمالح و المياه.

الوصف

الشكل الظاهري
اللون
الكثافة ( كجم  /لتر)
زمن الجفاف عند ⁰ 52
سيليزية
معدل التغطية

البيانات الفنية

طريقة االستخدام

المميزات

مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة

التعبئة

سائل
شفاف
10110±0011
االبتدائي :ساعة
النهائي 5 :ساعات
 10.5- 10.5كجم  /م(۲تقريبا)

التخزين والصالحية
ت ُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة
التهوية بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات
الحرارة العالية.
الصالحية  21شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف
التخزين المناسبة.








يجب التأكد من نظافة ألسطح و خلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخرى للسطح.
يتم دهان انسو جارد مباشرة بدون تخفيف على سطح الدهان أو الواجهات األسمنتية النهائية لحمايته وإلعطاءه لمعة طفيفة.
يتم دهان انسو جارد بواسطة الفرشاة أو الرولة.
يتم الدهان بشكل متعامد لضمان التغطية الكاملة للسطح.
يجب دهان انسو جارد بعد مرور  12ساعة من زمن تطبيق آخر وجه للدهانات و الواجهات األسمنتية النهائية ( انسوكرافيتو).
يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.








حماية األسطح من الرطوبة و األتربة و العوامل الجوية.
معدل تغطية ممتاز.
سهولة التطبيق.
مقاوم لألمالح والكلوريدات.
إعطاء الدهانات و الواجهات األسمنتية النهائية لمعة طفيفة و اإلحتفاظ باأللوان.
تعزيز قوة إلتصاق و ترابط األسطح اإلنشائية .

 كطبقة دهان نهائية ممتازة على الدهانات و األسطح األسمنتية (انسوكرافيتو) لحمايته و إعطاءه شكل جمالي ولمعة طفيفة.
 ت ُستخدم على نطاق واسع في األعمال الداخلية والخارجية و كعازل للرطوبة و مياه األمطار.
 يُمكن تطبيقه على الدهانات البالستيكية النهائية إلعطائها شكل جمالي و لمعة طفيفة.







انسو جارد ال ت ُشكل خطورة في نقلها.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه والصابون.
عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيدا ً ثم إستشارة الطبيب المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه.

 جراكن  12, 5 , 2كجم .

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
شركة صناعة المواد العازلة ومشتقاتها  -انسومات  :ك  22ط ريق وجه قبلي السريع – طموه  -جيزة

تليفون ( 202) 38172218 - ( 202) 38172818فاكس ( 202) 38172918
www.insumat.com

