INSUGLASS
دهان مصلد لألرضيات الخرسانية و مانع لتكوين األتربة
انسووج سووها مووي فوويسر عووليغ سووعلى األسطحطووخ سحووة امسوو ق األلعسووينلو جفعووح ووج أل ع وولي جفووينى
ألسكج األطبيع جامسعبو.

األجعغ

األعكخ األظيمع
األحج
األكثيفو ( كسم  /ألسع)
فع خ األسط لو

األبليني األلنلو

علقو االسسل ام

األففلزا

فسيال األس بلق

سعحلفي األسهفو

األسعبسو

سيسخ
عليغ
1.1±1.1
 1..0 – 1.10كسم  /م( ۲سقعلبي)

األسلزل جاألعهحلو
س ُحلظ األفي ة فر سبجا فحكفو األطحق جأفيك سل ة
األسهجلو بعل ا ً س أععو األعفا األفبيععة ج عسي
األحعاعة األعيأللو.
األعهحلو  1.عهع ف سيعلخ اإلنسيج فر ظعجغ
األسلزل األفنيسبو.










لسب األسأك ف نظيفو امس ق ج لحجمي ف ألو مج أج زلج أج عحجم أج أسعبو أج ألو فحجثي ألعى ألحس ق.
لسم مي بقسل ف أنسج سها أل في األحفيلو ف امسعبو.
لسب أ ال لسم مي انسج سها سحة امس ق األلعسينلو ح لثو األعب إال بع فعجع  .1لجم .
س ُسسل م انسج سها فبيععة ج ال سحسيج إألة سقحلب.
لسم األ مي بجاس و األلععية أج األعجألو أج بإسسل ام األعش ألسط لو األفسيحي األكبلعة.
سن مي أكثع ف جسه انسج سها لسب اإلنسظيع بل األجسه ج اآللع ف ة ال سقخ س  4سيسي .
لسم مي األجسه األثينر فر إسسيه سفج سحة األجسه امجخ أل في األسط لو األكيفحو.
لسب سنظلغ ام جا جاألفع ا بيألفلية سل ا بع اسسل افهي فبيععة.






جة سطحطخ ففسيزة ج نليذلو سيأللو.
إس يء س ق نهيسر بححجع أل س ق األلعسينلو.
سهجألو األس بلق جاإلسسل ام.
حخ إ سعي ففسيز ألعهج فعكحو سكج األطبيع سحة امس ق األلعسينلو.

 لُسسل م سحة امع لي األلعسينلو األق لفو جاألح لثو جاالس ق األلبلو ألفنى سكج األطبيع جاالسعبو.
 لُسسل م فر األفعينى ج األفسسج سي .
 أفيك األسلزل جاألسعاسي ذا األ جابق األفسع ة.






انسج سها ال س ُعكخ ل جعة فر نقحهي.
األفي ة غلع سيفو جغلع يبحو ألإلعسعيخ.
سن سقج األفي ة سحة األسح لسب غسحه سل ا ُ بيألفليه جاألعيبج .
سن فهفسو األفي ة أج سقج هي سحة األعل لسب غسحهي بيألفليه سل ا ً ثم إسسعيعة األ بلب األفلسص.
إسبيع جانل األبلسو جس م إألقيء فلحلي األفي ة فر األسعبو أج فسيع األفليه.

 سعاك  .1، 0 ، 1كسم .
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