
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
     للمونة األسمنتية إلكسابها سرعة شك فائقة و منع نفاذية المياه تضافسائلة  مادة

 

 أس مادة سائلة جاهزة اإلستخدام عازلة للمياه عند إضافتها إلى المونة األسمنتية تشك بسرعة فائقة 02 - انسو استوب
 الوصف ثانية  تُستخدم لوقف رشح المياه الشديد 02 -51خالل 

     التخزين والصالحية

 الشكل الظاهري سائل
لإلحمرارمائل  شفاف  اللون 

(لتر/ كجم ) الكثافة   1.052±2025   

 البيانات الفنية
تُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة 

الشمس المباشرة ودرجات  التهوية بعيداً عن أشعة
 .الحرارة العالية

شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف  50الصالحية 

 .التخزين المناسبة

 

 

 ملوثات أخرى للسطح أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي دهون د من نظافة األسطح و خلوها من أييجب التأك. 

  أو الوسائل ( المطرقة)إزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة بإستخدام الوسائل اليدوية تسوية السط بيجب
 (.التجليخماكينة النحت الخشن أو)يكانيكية الم

  أس إلى المونة األسمنتية  وتُخلط جيداً يدوياُ و يتم تطبيقها فوراُ قبل أن تشك 02يتم إضافة انسو استوب. 

  ُمع األسمنت 1:5أس بنسبة  02ضاف  انسو استوب ي. 

   أس إليقاف رشح المياه عن طريق تشكيلها باليد حتى تصبح كتلة ثم توضع  02انسو استوب  -تُستخدم المونة المضاف إليها
 .ثانية حتى تتصلد 02 -51مباشرة في فتحة تسريب المياه و يتم الضغط عليها بشدة لمدة 

 لضمان عزل المياه  5 - انسواستوب –ة األسمنتية المضاف إليها يتم دهان طبقة من المون. 

 تُستخدم القفازات المطاطية عند التطبيق. 

 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 

 طريقة االستخدام

 

 قوة ربط و تماسك عالية. 

 سهل التطبيق و اإلستخدام. 

 سرعة شك فائقة. 

 إيقاف تدفق المياه الشديد بسرغة فائقة. 

 عدم إحتوائه على الكلوريدات. 

 غير سام. 

 المميزات     

  توالبدروما لوقف الرشح الشديد للمياه في الخرسانة و المبانئ اإلنشائية أس 02 - استوب انسوتُستخدم. 

 مشروعات الصرف الصحي و األنفاق. 

 نع نفاذية المياهتثبيت وصالت األنابيب المائية ومل. 
 مجاالت التطبيق

 

  ال تُشكل خطورة في نقلها أس   02 -استوب انسو. 

 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. 

  المادة في التربة أو مجاري المياهإتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات. 

 

 تعليمات السالمة     

  التعبئة كجم  02،  1، 5جراكن 

 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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فاكس         38172918 (202 )                             تليفون38172818 (202 ) -  38172218 (202 )
www.insumat.com 

INSUSTOP –20S 

 

 


