
 فاونديشن مابيالستيك
 )مركبين( و سالبأموجب تلمعرضة لضغط ماا  خرسانيةتلنااات  إلل ،مطاطةإسمنتية  عزل مائي مادة

 
 
 

 مجاالت اإلستعمال
لغاية  سالب ضغط ماا)يقاوم  و سالبأموجب تلمعرضة لضغط ماا  خرسانيةنااات  تلتإلعلى للعزل تلمائي يستخدم 

 خزتنا  تلمياه ،تألنفاق تألماكن تلسفلية، ،على تألساسا  وحيطان تلدعمه لاستعمينصح با. ضغط جوي( 1,5
 غير قابل فاونديان مابيالستيكخليط  .تلمعرضة لتسرب تلمياه من تلجهة تلخارجية )تلسلبية( أحوتض تلسباحةو
وتلتربة  مال  مياه تلبحرأل ا  مقاومبعد أن يناف يصبح  عامودية. مساحا  أفقية تو على هلاستعمإ ويمكن قنزالإل

 من لها حماية طويلةؤمما ي على كافة تلمساحا  تإلسمنتية تلسليمة)مثل تلكلوريدت  وتلكبريتا (. له قدرة لصق ممتازة 
 ملم. 2حتى عرض  خرسانةيجسر تلاقوق في تل تألمد.

 
 طريقة اإلستعمال

 ( موتد غير ملتصقة جيدتاحوم وزيو ،  ، غثاا،غبار، أوساخب )اوتئ ةأي من تنظف تلمساحة لتكون خالية...
 بوتسطة تلسفع تلرملي تو ضغط تلماا.

 وتلاقوق أماكن تلتبحيص، ترميمل تلمناطق تلتي تحتاج إصال  يتم. 
 ة، يجب ترطيبها بالماا أوا  على مساحة ماص   فاونديان في حال إستعمال مابيالستيك. 
  (:مساحةتسربة عبر تلم)ماا  بسالعلى مساحة حيث يتعرض لضغط ماا  فاونديان مابيالستيكإستعمال عند 

 توسع ...(:حول تألنابيب ا فرتغ ،إناائية فوتصلتلفجوت  ) تعبئةل ،تلحاجةحسب  مابيبروف سويليستعمل  -
 .تيكسوتروبيكمابيغرتو  فيها وحصره ب مابيبروف سويلسنتم على تألقل وتنظف قبل مد  6حتى عمق تلفجوة 

 امبوسيلكس.وقفه بوتسطة في حال وجود تسرب للمياه، يجب  -
 كب كامل  سكبي ط بوتسطة  مستمر خلط، مع تلسائل في وعاا نظيف وتضاف إليه تلبودرة تدريجيا  تلمر  خال 

تين، ثم يخلط مجددت دقيقيترك تلخليط ليرتا  لمدة  .حتى تلحصول على خليط متجانس تماما  )سرعة خفيفة(  كهربائي
 .يدويا  قبل مده. ا يحضر تلخليط 

  تقصر تلمدة عندما ترتفع تلحرترة(. معتدلةحرترة في ، تقريبادقيقة  60يمكن إستعمال تلخليط خالل مدة( 
 6 حوتليبعد  ولعلى تلوجه تأل ثانيتلوجه تلمد ويعلى وجهين،  أو تلبخ بوتسطة تلرولو فاونديان مد مابيالستيكي 

 (.ولتلوجه تأل)أي بعد أن يناف  ا ساع
 ملم. 2عن وجهين للجمالية تإلسماكة يجب أا تقل تل 
  مدهمن  ةساع 24تو للمطر لمدة  لمياه غزيرة فاونديان مابيالستيكيجب عدم تعريض. 
  في أحوتل مناخية غير مالئمة )امس تو حرترة عالية، هوتا قوي، جو نااف(، يجب حماية تلمساحة بوتسطة

 لتفادي نااف سريع.  يومينقماش تو خيش مبلول بالماا لمدة 
 

 .تلامس اعةأل فاونديان مابيالستيكيجب عدم تعريض أكياس وعبوت  ، راحفي جو : ةحظمال
 
 (على مساحا  مابعة بالماا )يجب أن تناف أوا  ، أو ملم / وجه 2بسماكا  تتعدى  :فاونديشن مابيالستيكستعمل يال 
 

 ملم 2سماكة  / 2م / كلغ 4,4 :خبتلبوتسطة ؛ ملم 2سماكة  / 2م / كلغ 3,3 بوتسطة تلرولو: :اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرترة معتدلة. اهرت 12 :التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازت  مطاطيةيستحسن عدم تعريض تلجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .ىأخر مادة ةأي ماا تو ةضافإ ين إلحترتم نسبة تلخلط، وعدمبتلمرك  من تلمهم مزج كامل 

 لمزيد من تلتفاصيل، تلرجاا مرتجعة تلمعلوما  تلتقنية تلكاملة.
 تلمادة.ستعمال إن تلاركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوا إ

 


