
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دهان أسمنتي عازل للمياه لحماية المنشأت الخرسانية

 حعأيااالمن عد ااامعمبينعااايم اااي م أ ااايلم(مبم+ن)مدهاااأسمنتاااعدل مالااايمم اااأ لل يعهمماااأممم رعياااأ ما ااالسماااا مااااه لي م

 الوصف . غرقمن عسأاأعمب أ يلممزممن عيأ ن غ أءمن لرلريم

 التخزين والصالحية
 سائل                        أ الشكل الظاهري         
 بودرة                ب       الشكل الظاهري         
 رمادي                ب             + أاللون            
 للوجهين تقريبا 1م/كجم1.2 ب              +معدل التغطية أ          

 

 البيانات الفنية

تُحفظ المادة في عبوات وشكاير محكمة الغلق وأماكن 
 .جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة

  يجب حمايتة من الصقيع( أ ) مركب. 

  يجب حمايتة من الرطوبة( ب ) مركب. 
تاريخ اإلنتاج في عبواتة شهر من  21الصالحية 

 .االصلية الغير مفتوحة

 

 يجب التأكد من نظافة األسطح و خلوها من أي دهون أو زيوت أو لباني األسمنت أو أي أجزاء حرة. 

 يجب أن تكون األسطح مستوية بقدر اإلمكان. 

 وضع كمية من المياه على األسطح الخرسانية لتصل إلى درجة التشبع الجاف. 

  البتتودرة إلتتى وعتتاء الخلتتم اثنتتاء ( ب)الستتائل فتتي وعتتاء خلتتم نظيتتض ثتتم يتتتم إضتتافة المركتتب ( أ)ثلثتتي المركتتب يتتتم وضتتع
 .التقليب ميكانيكياً 

  دلتتتائق حتتتتى يتتتتم المتتتزج تمامتتتاً و الحصتتتول  3الستتتائل و يستتتتمر التقليتتتب ميكانيكيتتتاً لمتتتدة ( أ)يتتتتم إضتتتافة بتتتالي كميتتتة المركتتتب
 .على خليم متجانس القوام

 (.البروش ) بإستخدام البروة أو الرولة أو فرشاة من البالستيك   102 -أنسومات   يُمكن تطبيق 

  ستتتاعات ثتتتم  6-4علتتتى الستتتطح المشتتتبع  بالمتتتاء ثتتتم يُتتتتر  ليجتتتض ختتتالل  102 -يتتتتم دهتتتان الطبقتتتة األولتتتى  متتتن  أنستتتومات
 .يتم دهان الطبقة الثانية مباشرة بعد تصلد الطبقة االولي

  األول فتتتي إتجتتتاه واحتتتد و يتتتتم دهتتتان الوجتتت  الثتتتاني فتتتي إتجتتتاه عمتتتودي متتتن إتجتتتاه الوجتتت   يُراعتتتى أن يكتتتون دهتتتان الوجتتت
 .األول لضمان تغطية كاملة للسطح

  خالل نصض ساعة من التقليب 102 –يراعى تشغيل أنسومات. 

 يتم معالجة سطح الخرسانة برش المياة. 
 مباشرة. يجب تنظيض األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 طريقة االستخدام

 لوة تماسك ممتازة باألسطح الخرسانية. 

  مقاوم للبري و اإلحتكا. 

 يمكن استعمال الفرشاة أو الرولة أو البروة. 

 سهولة اإلستخدام حيث أن   مركبين سابق التجهيز بدون إضافة الماء. 

 يعمل بالخاصية البلورية لغلق المسام الشعرية. 

  للبخارمعدل تغطية جيد ومنفذ. 

 المميزات     

  كعازل للمياه داخلياً وخارجياً في التطبيقات للمناطق المبتلة عامة  102 -يُستخدم  أنسومات. 

 يُستخدم في أعمال مشروعات معالجة الصرف الصحي. 

 يُستخدم كدهان على خرسانات الكباري في المناطق الساحلية للحماية من األمالح. 

  والمشاياتالحوائم البحرية والممرات. 

 الخرسانة  المعرضة للكلوريدات أو الكبريتات. 

 البدرومات و أبيار المصاعد. 

 مجاالت التطبيق

  ال تُشكل خطورة في نقلها 102 -أنسومات. 

 المادة غير سامة وغير لابلة لإلشتعال. 

 عند سقوط المادة على الجلد يجب غسل  جيداُ بالمياه والصابون. 

  سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيدًا ثم إستشارة الطبيب المختصعند مالمسة المادة أو. 

 إتباع لوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه. 

 تعليمات السالمة     

 م(. نمم52شي أرةم(ب)اه بم+ نمم2جه  م(من)اه بم) نممم52انعلملم  التعبئة
  عزييما من علرلاأعميهج من هجلعم ريمممن فدىم أ  ه ل
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