INSUREP-AIR
مونة ترميم وأصالح للخرسانة متعددة االغراض مسلحة فيبر
انسوريبير مونة ترميم جاهزة متعددة االغراض أساسها أسمنتي ومعدلة كيميائيا بالبوليمر و اإلضافات المحسنة كما تحتوي
على تدرج حبيبي من الكوارتز و تُستخدم في أعمال صيانة خرسانات تصل إلى سمك  3سم و مسلحة الفيبر.

الوصف

التخزين والصالحية
الشكل الظاهري
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البيانات الفنية





طريقة االستخدام









المميزات

مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة
التعبئة

بودرة
رمادي

تُحفظ المادة في شكاير محكمة الغلق و أماكن
جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة و
درجات الحرارة العالية.
الصالحية  12شهر من تاريخ اإلنتاج في
ظروف التخزين المناسبة.

يجب التاكد من نظافة األسطح وخلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخري للسطح.
يجب تسوية السطح بإزالة أي اجزاء عالقة علي السطح أو أي اجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية
( المطرقة ) أو الميكانيكية ( ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ).
يتم رش السطح بالماء لدرجة التشبع ثم تركه ليجف.
يتم إضافة كمية المياه المناسبة (  5.4 : 5..4لتر  /شيكارة  .4كجم ) إلى الخليط األسمنتي انسوريبير و التقليب
يدوياُ أو ميكانيكيا للكميات الكبيرة لمدة  3دقائق للحصول على خليط متجانس.
يمكن تطبيقه يدويا بإستخدام البروة.
في حالة عمل روبة يتم زيادة المياه من  4.4 -4لتر /شيكارة  .4كجم و فردها بإستخدام الفرشاة الخشنة.
يتم تطبيق طبقة المونة من انسوريبير فوق طبقة الربط (طري  xطري) و هي ما زالت رطبة للحصول على
ترابط قوي بسمك أقصاه  3سم.
يُمكن إستخدام انسو التكس في طبقة الربط (الروبة) للحصول على ترابط قوي.
يجب مراعاة عدم التطبيق في أشعة الشمس المباشرة أو الرياح الشديدة.
يجب مراعاة عدم إضافة مياه أكثر من الالزم للحصول على ربط قوي.
يُمكن إستخدام انسوكيور -اى لحماية سطح الخرسانة من التبخر الزائد للمياه.
كمية اإلستهالك تعتمد على شكل و سمك الطبقة.


















قوة ربط و إلتصاق ممتازة بجميع مواد البناء.
سهولة التطبيق و اإلستخدام بإضافة الماء فقط.
مقاوم للكيماويات.
يسمح بنفاذية بخار الماء.
مناسبة لإلستخدام في الظروف المناخية الحارة و المعتدلة.
تُستخدم في أعمال إصالح و ترميم القطاعات الخرسانية الخارجية أو الداخلية.
أعمال صيانة الخرسانات تصل إلى سمك  3سم.
تصليح العيوب و الفواصل الخرسانية.
أعمال الترميم في المنشآت المائية قبل عملية العزل.
أعمال الترميمات األفقية و الرأسية.
انسو ريبير ال تُشكل خطورة في نقلها.
المادة غير سامة و غير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيد ُا 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 أومجاري المياه.
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