INSUSTOP – 1
مادة سائلة عالية الجودة للمونة و الخرسانة لعزل الرطوبة والمياه
انسوووو اسووو و  1 -موووادة سوووائلة عاليوووة الجوووودة وووا للمونوووة والخرسوووانة لعوووزل الميووواه والرطوبوووة عمووول علووو
المسارات الشعيرية والمسامات الموجودة في المونة والخرسانة.
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طريقة االستخدام

المميزات
مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة

التعبئة

























ت ُحفظ المادة في عبوات محكمة الغلق وأماكن جيدة
سائل
الشكل الظاهري
التهوية بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات
ابيض مائل لإلصفرار
اللون
الحرارة العالية.
الكثافة ( كجم  /لتر)
0.05±1.050
الصالحية  11شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف
التخزين المناسبة.
يجب التأكد من نظافة األسطح و خلوها من أية دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أية ملوثات أخرى للسطح.
يجب تسوية السطح بإزالة أية أجزاء عالقة على السطح أو أية أجزاء بارزة بإستخدام الوسائل اليدوية (المطرقة) أو الوسائل
الميكانيكية (ماكينة النحت الخشن أو عن طريق التجليخ).
يجب أن يكون السطح خشن .% 100
يجب ترطيب السطح بالمياه قبل اإلستعمال.
يجب ت ُخفيف انسواستوب  1 -بالمياه بنسبة  1001مع التقليب المستمر.
ت ُضاف انسو استوب  1 -إلى المونة األسمنتية و يتم التقليب ميكانيكا ً لمدة  3دقائق حتى الحصول على خليط متجانس القوام.
في حالة إستخدام انسو استوب  1 -في مونة عزل المياه يكون معدل اإلستهالك  1.15كجم  /شيكارة أسمنت 50كجم.
يتم التطبيق بإستخدام البروة المعدنية.
يتم دهان طبقتين الى أربع طبقات من أنسواستوب –  1حسب ضغط المياه ونوع المنشأ المتعامل معة.
في حالة إستخدام انسواستوب  1 -المخفف لمقاومة الرطوبة يتم إضافة انسواستوب  1 -إلى المونة األسمنتية بنسبة 101
كوجه أول ثم يتم دهان الوجه الثاني خالل من  5 -4ساعات بعد جفاف الوجه األول.
ثم يتم دهان طبقة ثالثة و تكون نسبة انسواستوب  1 -المخفف إلى المونة األسمنتية  101.5تبعا ً لظروف السطح.
يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.
قوة تماسك عالية باألسطح اإلنشائية المختلفة.
سهولة اإلستخدام والتطبيق.
عزل المياه والرطوبة.
مقاومة للكيماويات.
عدم إحتوائه على الكلوريدات و مواد تآكل الخرسانة وحديد التسليح.
غير سام.
يُستخدم انسواستوب  1 -مع الطوب والخرسانة ال ُمعرضة لضغط المياه والرطوبة داخليا ً وخارجيا ً.
يُستخدم لعزل خزانات المياه والبدرومات واألسقف الخرسانية المعرضة لضغط المياه.
انسو استوب  1 -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  10 ، 5،1كجم  -براميل  100كجم .

لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفن بالشركة
شركة صناعة المواد العازلة ومش قا ها  -انسومات  0ك  14ط ري وجه قبلي السريع – طموه  -جيزة
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