
 2K-W سمويدهايبر

 ) ن)مركبيلعزل المائي لمذيّب،  ال يحتوي علىان ثبوليوريادة م
 

 مجاالت اإلستعمال
وغيرها من  الحديد ،خرسانةإستعماله على ال يمكن .اه الشربال سيما مي ،خزانات المياه فيلعزل المائي ليستخدم 

يمكن إستعماله في  .جيدةيائية وحرارية كيمومقاومة  ممتازةيتمتع بقدرة لصق  (،٪100مطاط )<  المساحات.
 ، وفقالشرباخزانات مياه صالحية إستعمال في شهادة حاصل على  مذيب. ال يحتوي علىأماكن مغلقة، كونه 

 .متطلبات االتحاد األوروبيل
 
 

 (خرسانيةخزانات الل)ل طريقة اإلستعمال
 (غير ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة... مواد اسمنتية شوائب )نتوءات، ةأي تحضر المساحة لتكون خالية من، 

 .، الغبار..وتنظف لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوت
 فراغات لتسوية المساحة. ةء أيرميم ومليتم إصالح المناطق التي تحتاج لت 
 خاصة في حال وجود ضغط ماء سلبي )اي من الخارج، مثل الخزانات التي أكوادور تدهن المساحة بأساس ،

  تحت األرض(.تكون 
 ،سيليبرها انثبوليوريالالخزان بمعجونة  وزوايايتم تعبئة الشقوق  حالما ينشف األساس. 
 سمويديبرها مركبي يخلط W-2K  ًحتى الحصول على خليط )سرعة خفيفة(  خاّلط كهربائيبواسطة  جيداسويا

بوضع  كن إطالة هذه المدةيممعتدلة )حرارة في  دقيقة 30 - 20 خالل مدة الخليط لاستعميمكن إ .متجانس
 . (العمق قليلواسع والمزيج في مكان بارد، أو سكبه في وعاء 

 2 سمويديبرها يمدK-W  .على المساحة النظيفة والناشفة بواسطة رول 
 2 ومد هايبرديسميK-W  مد الوجه الجديد على الوجه السابق  ىمع اإلنتباه ال، جدران الخزانعلى على وجهين

  أرضيةعلى  2K-W وهايبرديسممد يمكن  ساعة كي يكون اإللتصاق بين الوجهين جيدا. 48الى  6بعد فترة 

 .2كلغ / م 1,4 عن قل اإلستهالك اإلجماليي الشرط ا ،على وجه واحدالخزان 
 2 وهايبرديسمالمباشرة، يفقد  لشمسه ألشعة اعّرضت في حالK-W من غير أن يؤثر ذلك على دريجيا  لونه ت ،

 والحماية. سرب الماءتقدرته على منع 
  2وهايبرديسمأيام من عملية دهن  5يمكن ملء خزانات المياه بعدK-W . 
 
 على األقل. 2كلغ / م 4,1اإلستهالك اإلجمالي: ؛ وجه/  2كلغ / م 7,0 :إلستهالكا

 
 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 
 تنبيهات

مذيب ويمكن  ال تحتوي على مع أن المادة ضع قفازات مطاطية.يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة وو
 كافية. تهويةفي أماكن مغلقة، يفضل أن يكون لهذه األماكن  اإستعماله

 أخرٍى. مادةأي  ةضافإ إلحترام نسبة الخلط، وعدم 2K-W سمويديبرها مركبيكامل من المهم مزج 
 الكاملة. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية

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


