
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مادة سائلة مؤخرة لشك األسطح الخرسانية للحصول على سطح نهائي من الركام المكشوف

 
 

سووووطح مووووادة سوووائلة سام ئسوووواة مووووائي موووؤخرة للشووووك السووووطحي للخرسوووانة  للحصووووول علووووى  انسوووو وووووا  ل

 .نهائي متجانس سام ركام مكشوف

 

 الوصف

 الشكل الظاهري سائل     التخزين والصالحية
لإلصفراربني مائل   اللون 

(لتر/ كجم ) الكثافة   1±1.10...  
(تقريبا ) ۲م/ كجم  1.0 – ..1  معدل التغطية 

  الشكل الظاهري سائل

 البيانات الفنية
تُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة 
التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات 

 .الحرارة العالية
شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف  0.الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

 (.تسويتها) نهوها من اإلنتهاء و الخرسانة صب عملية بعد مباشرة انسوجازول تُستخدم 

  طبقاً للتأثير المطلوب .:1إلى  .:.بنسبة من يتم تخفيف  انسوجازول بالمياه. 

  إستخدام  انسوجازول من األمطار ويجب حماية أسطح الخرسانة بعد ً  .الصقيع حتى تجف تماما

  انسوجازول على سطح الخرسانة( دهان)تًستخدم الفرشاه ويفضل إستخدام طريقة الرش لتطبيق. 

 يتم غسيل الخرسانة جيدا بدفع المياه على السطح. 

 جب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرةي. 
 

 

 طريقة االستخدام

 

 الحصول على تشطيب جيد بسطح ركام مكشوف. 

 سهل الرش و مؤخر لزمن الشك لألسطح الخرسانية. 

 كشف الركام السطحيالالزمة ل إنخفاض تكلفة العمالةتوفير الوقت و. 

 

 المميزات     

 

 ت و المشايات إلعطاء مظهر معماري جميليُستخدم في الممرا. 

  مكشوف ىذات ركام سطحإلنتاج خرسانة. 

 

 مجاالت التطبيق

 

 

 ال تُشكل خطورة في نقلها انسو جازول. 

 المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال. 

 عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيداُ بالمياه والصابون. 

 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     

 

  كجم  01, 0جراكن. 
 

 التعبئة

 لمزيد من المعلومام يروي الرووع للدعم الفنى بالشركة
 

ويزة -طموه  –ط ريق  وه قبلي السريع  1.ك  :            انسومام  -شركة صناعة المواد العا لة  مشتقاتها                                           
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