
 ADY 610 سمويدهايبر
 ) مركب واحد( نصف المع،وأبيض ان أليفتّي ثبوليوري

 
 

 مجاالت اإلستعمال
، الخشب، الحديد وطبقات األكريليك أو الزفت خرسانةعلى الإستعماله  يمكن .على األسطحلعزل المائي ليستخدم 

كونه منخفض  ، ذاتي التسويةأليفتي )غير قابل لإلصفرار( (،٪600مطاط )<  .القديمة ولكن الملتصقة جيدا
يوصى به عند الحاجة إلى لون  يتمتع بقدرة لصق قوية ومقاومة ميكانيكية، كيميائية وحرارية عالية.، اللزوجة

ثابت مع مد على وجه واحد )دون تكّون فقاعات(. يؤمن إنعكاس شمسي ممتاز وطويل األمد مما يساهم في 
يمكن مده عزل مائي  م، نظا50-مويشكل مع أساس جيوديس خار.تخفيض درجة الحرارة في الداخل. منفذ للب

 خالل يوم واحد.
 
 

 طريقة اإلستعمال
 مواد اسمنتية غير  شوائب )نتوءات، ةأي تحضر المساحة بواسطة مكنة لجلي األرضيات لتكون خالية من

 .غبار..، الوتنظف لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوت ،(ملتصقة جيدا، قطع زفت جافة...
 فراغات لتسوية المساحة. ةء أيرميم ومليتم إصالح المناطق التي تحتاج لت 
 المناسب كالتالي: تدهن المساحة باألساس 

 -50جيوديسمو، -50مايكروسيلر، مساحة رطبة: أكوادور
 -50مايكروسيلرمساحة عالية اإلمتصاص: 

 -50مايكروسيلر، مساحة رطبة وعالية اإلمتصاص: أكوادور
 عرضة لماء او رطوبة من الخلف: أكوادورمساحة م
 -50مايكروسيلر، أكوادور اإلمتصاص(: ةجدا )قليل ةمالس خرسانة

  (2غ / م 100)بكمية ال تتعدى  -50مايكروسيلرأو  حديد او ألومنيوم: أكوادور

 -50جيوديسمو، -50مايكروسيلرخشب: 

 2K 4060يونيفرسل برايمر مساحات مع بقايا زفتية أو زيتية: 

 أكوادور :األكريليك ةطبقمساحات مع 
 هايبرديسمو خلطي ADY 610  حتى الحصول على خليط ً بواسطة خاّلط كهربائي )سرعة خفيفة( او يدويا

 متجانس. 
 هايبرديسمو  يمدADY 610 هايبرديسمو  مدفي حال ) رول او فرشاة بواسطة على المساحة النظيفة والناشفة

ADY 610 زيلين ٪10بتخفيفه  يجب ،هوائيالبواسطة البخ ال).  
 مد هايبرديسمو يADY 610  من المهم جدا مد الوجه الثاني  ،على وجهينإجماال على وجه واحد. في حال مده

  ساعة كي يكون اإللتصاق بين الوجهين جيدا. 48 - 24على الوجه األول بعد فترة 
  هايبرديسموستعمال إيجب عدم ADY 610  خالل يومين.اذا كان من المتوقع أن تمطر 

 
في أحواض السباحة المحتوية على ماء مع مواد او  غير سليمةعلى مساحات  :ADY 610 هايبرديسموال يستعمل 

 .كيميائية
 
 2كلغ / م 2 - 1,5 :إلستهالكا

 
 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 
 تنبيهات

 م المادة في مناطق مهّواة جيداً استخدب إيج اطية.يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مط
في حال إستخدام المادة في مناطق قليلة  ا.أو التدخين أثناء استعماله اقهاستنشبعيدا عن اي لهب نار وعدم إ

 التهوية، من الضروري جداً إستعمال مراوح  تهوية وكمامات واقية من الغازات.
 ، وعدم إضافة أي مادة أخرٍى.ADY 610 في حال تخفيف هايبرديسمومن المهم إحترام كمية المذيب المذكورة 

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


