
 
 6000 سيبفلكس

 لعزل المائيوا للحماية، (زينييحتوي على ر) طالء زفتي يحتوي على مذيب، مطاط
 

 مجاالت اإلستعمال
يستخدم للحماية ومنع تسرب الماء في أماكن غير معرضة للشمس: أساسات وحيطان دعم، مطابخ وحمامات، 

التربة واألمالح. مثالي لإلستعمال كطبقة (، أحواض زرع... مقاوم لمكونات طبقة اإلنهاءشرفات )تحت 

 (٪1500 أكثر من) مطاط جدا   6000 سيبفلكس ميكانيكيا.على الواجهات تحت البالط المثبت  حاجزة للبخار

 .مختلفة في درجات حرارة ا  ويبقى مرندرجة مئوية(  50)لغاية هو مقاوم للحرارة  .بقوة لصق ممتازةيتمتع و

 متنوعة.على مساحات  هلاستعممكن إي

 

 طريقة اإلستعمال

  أماكن تبحيص...(فراغات، نتوءات، مواد غير ملتصقة جيدا،  ةخالية من أيسليمة )المساحة يجب أن تكون ،

 ( وناشفة....، العفنخالية من األوساخ، الشحوم والزيوتة )فينظ

  في الزوايا. ’ كعكات‘توفير يجب 

 ملم 1,5ال تقل سماكتها عن  6000 سيبفلكسالشقوق السطحية وغير اإلنشائية بطبقة من  عالجةيجب م، 

تترك األماكن المعالجة لتنشف حتى اليوم التالي قبل مد المادة على  ملم على كل من جانبي الشق. 75وتمتد 

 كامل المساحة.

 متواصلة ةبقللحصول على ط بواسطة فرشاة 6000 سيبفلكس يمد. 

  درجة بالنسبة للوجه  90وجه الثاني بإتجاه المد ، مع اإلنتباه الى على وجهين 6000 سيبفلكسيجب مد

 ، وذلك بعد أن ينشف.األول

  من مده )في حرارة معتدلة(. ساعة 24بعد حوالي  ناشفا    6000سيبفلكسيصبح 

  يمكن إصالح أي ضرر   من أعمال البناء الالحقة. هأثناء الردم وغير  6000سيبفلكسطبقة حماية يجب

 بإعادة مد طالء على البقعة المتضررة.

  توقع درجات مئوية او إذا كان من الم 5ت الحرارة أقل من ذا كانإ  6000سيبفلكسيجب عدم إستعمال 

 .ساعات التاليةلاخالل حدوث مطر 
  (المساحة لتسرب الماءفي حال القيام بإختبار مقاومة )المساحة بالماء  أيام قبل غمر 3-2يجب اإلنتظار. 
 

  .)حسب المساحة( 2م / ليتر 2 - 1 :إلستهالكا

 

 .حرارة معتدلةو في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 

 تنبيهات

تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية. يجب إستخدام المادة في مناطق مهّواة  يستحسن عدم

 أو التدخين أثناء استعمالها.جيدا  بعيدا عن اي لهب نار وعدم إستنشاقها 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد

 


