
 HR أكوافليكس روف
 على مساحات مكشوفة للعزل المائيستعمل يأساسه ماء، زيني ير طالء

 

 
 مجاالت اإلستعمال

(. ١٠٥والحماية من األشعة فوق البنفسجية والحرارة. له مؤشر إنعكاس شمسي مرتفع )للعزل المائي  ستعملي
عكس أشعة يالحجر. و، السيراميك، الخرسانةستخدم على المساحات األفقية، المائلة أو العمودية. يمكن إستعماله على ي

 ،(٪2٠٠) مرنةوقوية  غير دبقة، شكل طبقةي ، مما يساهم في تخفيض درجة الحرارة في الداخل.٪٨٣الشمس بنسبة 
 .لمساحة المطليةل طويلة األمد وفر حمايةي، وأشعة الشمسللعوامل الجوية و ،خفيفةلحركة مرور  مقاومة

 
 طريقة اإلستعمال

 طالء عفن، صدأ،شمع،  ، شحوم وزيوت،أوساخب )شوائ ةأي من يجب أن تكون المساحة سليمة، قوية، خالية ،
 ....( وناشفةمواد غير ملتصقة جيدا

 لتسوية المساحة. أو تجويفات فراغات ةيتم إصالح المناطق التي تحتاج لترميم وملء أي 

 تماما   حتى الحصول على خليط متجانس المادةخلط ت. 
  أكوافليكس روفيمد HR  هوائيالال و البخأذات وبر طويل رول فرشاة، بواسطة. 
 أو  على مساحات ماصة )مساحات إسمنتية، حجرماص يمد وجه أساس إيكوبريم غريب.  على سيراميك غير

-٥فترة . يجب اإلنتظار %١٠بماء نظيف بنسبة  ا  مخفف HR أكوافليكس روفسيراميك ماص( يمد وجه أساس من 
 (.في أحوال جوية معتدلة) HR روفأكوافليكس وجه أول قبل مد  اتساع 6
  أكوافليكس روفمد يجب HR  في أحوال  اتساع ٨فترة اإلنتظار  ملم / وجه(. يجب ٠,٥ - ٠,4على وجهين )بسماكة(

 (.األولدرجة بالنسبة للوجه  9٠عليه )بإتجاه  الثانيوجه القبل مد  )ويغمق لونه( األولوجه اللينشف جوية معتدلة( 
  أكوافليكس روفيجب أال تقل سماكة HR ملم ١ - ٠,٨ النهائية عن. 
  أكوافليكس روفيجب عدم تعريض HR تماما قبل أن ينشفلمطر او أمياه لل. 
  روف أكوافليكسيصبح HR معتدلة(. جويةفي أحوال )من مده  ساعة 4٨لإلستعمال بعد  ا  جاهز  

 
 اتمالحظ

الفواصل )فواصل التمدد، الفواصل بين المساحات األفقية والعمودية...(، على إيزي شريط مابيباند يجب وضع  -
 للتأكد من سدودها للماء. ، HR أكوافليكس روفقبل مد 

وأن يستعمل ، أشهر 6من  كثرمنذ أ ودةمدمشرط أن تكون  ،على لفات زفتية HR يمكن إستعمال أكوافليكس روف -
 .وجه أساس برايمر فور أكوافليكس أوال

 
  HR أكوافليكس روفستعمل يال 
 على مساحات رطبة أو معرضة لتصاعد الرطوبة -
 أشهر 6على لفات زفتية تم مدها منذ أقل من  -
 .التالية ١2-٨ لاالساعات  أن تمطر خالل من المتوقع إذا كان -

 
 .وجهين / 2م / كلغ 2 :للعزل المائي :اإلستهالك

 .وجه أو وجهين / 2م / كلغ ٠.9 - ٠.٥: لحماية من األشعة فوق البنفسجية والحرارةل
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 24 :التخزين
 

 تنبيهات
 يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.

 . HRأكوافليكس روفمادة أخرى الى  ةعدم إضافة أيمن المهم 
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.
 


