
   مونو-ديراسمارت هايبوأك
 ) مركب واحد ( لإلنزالق غير قابل   ،سريع النشاف ، أساسه ماء أليفتي  اني ثمزيج بوليوري 

 
 

 مجاالت اإلستعمال 
الحمامات )تحت البالط( أو لحماية المساحات اإلسمنتية من ثاني أكسيد    في   األسطح،   على لعزل المائي  ليستخدم  

من  الكربون.   )أكثر  أل٣٠٠مطاط  سرييفت٪(،  لإلصفرار(،  قابل  )غير  النشافي  على  .  ع  ،  خرسانةلايستعمل 
اإلسمنتيةا والمعادن  ،لمساحات  عمودية على    ،الخشب  أو  أفقية  مقاوم  مساحات  وا .  الجوية  فوق  للعوامل  ألشعة 
الشمسنفسجية.  الب أشعة  يعكس  األبيض  الداخل.اللون  في  الحرارة  درجة  تخفيض  في  يساهم  مما  تلوينه  ك يم  ،  ن 
 منفذ للبخار.  .ء(أساسها ما) عادية لوين  تاد  بمو
 

 طريقة اإلستعمال 
مكن ▪ بواسطة  المساحة  األرضيتحضر  لجلي  خالية  لتكون  من ات  )نتوءات،  ة أي  ة  غير    شوائب  اسمنتية  مواد 

 . . ، الغبار.وتنظف لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوت   ،(ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...
 فراغات لتسوية المساحة.  ة ء أيرميم وملحتاج لتتتي يتم إصالح المناطق ال  ▪
 لي: المناسب كالتا تدهن المساحة باألساس ▪

 -50مايكروسيلر ، رة: أكوادومساحة رطب
 -50مايكروسيلر مساحة عالية اإلمتصاص: 

 -50مايكروسيلر ، مساحة رطبة وعالية اإلمتصاص: أكوادور
 أكوادور ة من الخلف: لماء او رطوبمساحة معرضة 

 -50مايكروسيلر ، أكوادور اإلمتصاص(: ة قليلجدا ) ة لسما نة خرسا
  ( 2غ / م   1٠٠)بكمية ال تتعدى    -50روسيلر يك ما أو  أكوادورحديد او ألومنيوم: 

 -50مايكروسيلر خشب: 

سرب الماء من  تل   أو  مياه راكدةل)غير معرضة    ةغير حرجعلى مساحة    مونو -يد راسمارت هايبوأك مد  في حال  
 . كوجه أساس  ماء نظيف  ٪ 1٥با مخففة  ة نفسهاد ال الم( يمكن إستعمالوجه السلبي

هايبوأك  خلط ي  ▪ خليط    مونو -يد راسمارت  على  الحصول  حتى  يدوياً  او  خفيفة(  )سرعة  كهربائي  ط  بواسطة خال 
 . ٪1٠-٥بنسبة    ماء نظيفب   هافي خفيمكن إستعمال المادة دون تخفيف، أو تمتجانس. 

   .هوائي الالبخ ال او رول  ، فرشاة بواسطة  فةظيفة والناشالمساحة الن ى عل  مونو-يد ر اسمارت هايبوأك يمد  ▪
 . للحماية واحد على وجه    مونو-يد ر اسمارت هايبوأكمد ي ▪
 ي: ل، كالتالعزل المائيل أكثرأو وجهين  على   مونو-يد ر اسمارت هايبوأكمد ي ▪

 ي. ناثلا وجه لل  2كلغ / م  ٠.9 - ٠.6، ولاأل وجهلل 2كلغ / م  ٠.8  - ٠.6:  رول  أو فرشاة -
 وجه   /  2كلغ / م  ٠.٥:  هوائيالبخ   -
  سابق على الوجه ال  جديد ه الهم جدا مد الوج من الم  ،أو أكثر  وجهين  على   مونو -يد راسمارت هايبوأك  مد في حال   ▪

   كي يكون اإللتصاق بين الوجهين جيدا.  ساعة 24 - 6فترة بعد 
 ين. ر خالل يومطتم اذا كان من المتوقع أن  مونو-يد ر اسمارت هايبوأكستعمال إيجب عدم  ▪

 
 . غير سليمة ى مساحات  عل   :مونو-يدراسمارت هايب وأك يستعمل ال 
 
 ( كحد أدنى أو أكثر )على وجهين 2كلغ / م  ٥,1  :لعزل المائي ل : إلستهالكا

 وجه   /  2كلغ / م  ٠.٥  للحماية: 
 

 . وحرارة معتدلة  في مكان جاف ا شهر 12: التخزين
 
 يهات تنب

   زات مطاطية. دة ووضع قفا الماب لد لإلحتكاك يستحسن عدم تعريض الج
 . مادة أخرى ة افة أيض، وعدم إ مونو-يد راسمارت هايبوأك خفيف ت  لمذكورة في حالا  اءن المهم إحترام كمية المم

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة. 
 . ة إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد 


