
 PB-2K سمويديبرها

 ) مركبين( لعزل المائيل ، سريع النشاف،انثوالبوليوري مزيج من الزفت
 

 مجاالت اإلستعمال
طبقة والشرفات )تحت  ، المطابخالحمامات حيطان الدعم،األساسات و والحماية على األسطح،لعزل المائي ليستخدم 
 ، الحديد، الخشب، البالطخرسانةه على اللاستعمإ مكني أحواض الزرع وقنوات الرّي. الجسور واألنفاق،(، اإلنهاء
ومقاومة  ةقوييتمتع بقدرة لصق (، ٪2000)< جدا مطاط  .فواصلالتعبئة ل يمكن أيضا إستعماله .الجفصينو

 .اليةع حراريةوكيميائية  ،ميكانيكية
 

 طريقة اإلستعمال
 مواد اسمنتية غير ملتصقة  ،نتوءات)ئب شوا ةأي لتكون خالية من بواسطة مكنة لجلي األرضياتالمساحة  حضرت

 ، الغبار...لتكون خالية من األوساخ، الشحوم والزيوتوتنظف  ،(قطع زفت جافة... ،جيدا
 المساحةفراغات لتسوية  ةوملء أي يتم إصالح المناطق التي تحتاج لترميم. 
  المناسب كالتالي: سا باألتدهن المساحة 

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

 -50مايكروسيلرمساحة رطبة وعالية اإلمتصاص: أكوادور، 
 مساحة معرضة لماء او رطوبة من الخلف: أكوادور

 -50مايكروسيلراإلمتصاص(: أكوادور،  ةجدا )قليل ةمالس خرسانة
  (2غ / م 100تتعدى )بكمية ال  -50مايكروسيلرحديد او ألومنيوم: أكوادور أو 

 -50جيوديسمو، -50مايكروسيلرخشب: 

 2 سمويديبرها مركبيكميتين متساويتين من خلط تK-PB  ًسرعة خفيفة( او يدويا   خاّلط كهربائيبواسطة  جيداسويا( 
)تقصر  معتدلةحرارة في  دقيقة 45الى  30 خالل مدة الخليط لاستعميمكن إ .حتى الحصول على خليط متجان 

 . ندما ترتفع الحرارة(ع مدةال
  سمويديبرهاملم ب 1يتم تعبئة الشقوق التي يزيد عرضها عن PB-2K، كامل. قبل مده على وجه 
 سمويديبرها يمد PB-2K مشحاف رول او او فرشاة بواسطة على المساحة النظيفة والناشفة . 
  2 سمويديبرهايفضل دائما مدK-PB 2 سمويديبرهافي حال مد  .على وجه واحد مع إحترام الكمية الصحيحةK-PB 

ساعة كي يكون اإللتصاق بين  24الى  6، من المهم جدا مد الوجه الجديد على السابق بعد فترة من وجهأكثر على 

قبل مد  2K 4060 يونيفرسل برايمربوجه  PB-2K سمويديبرهادهن  من الضروريبعد هذه الفترة،  الوجهين جيدا.
 جديد. PB-2K سمويديبرهاوجه أي 

  سمويديبرهايجب عدم استعمال PB-2K .اذا كان من المتوقع أن تمطر خالل يومين 
  سمويديبرها دهنم من عملية ايأ 4بعد خزانات المياه يمكن ملء PB-2K. 
 

 .للشمس امعّرض يبقى حيثمساحات على او  غير سليمةمساحات على : K2-PB سمويديبرها ال يستعمل
 
 .قلعلى األ 2/ م ليتر 5,1 :إلستهالكا

 
 .وحرارة معتدلة في مكان جاف اشهر 12: التخزين

 يعاد إقفال البرميل المحتوي على ما تبقى من مركب غير ممزوج  بإحكام، قبل تخزينه. 
 

 تنبيهات
 م المادة في مناطق مهّواة جيدا  استخدب إيج يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.

قليلة التهوية، من إستخدام المادة في مناطق في حال  ا.استعماله أو التدخين أثناء اقهاستنشإار وعدم بعيدا عن اي لهب ن
 إستعمال مراوح  تهوية وكمامات واقية من الغازات. جدا   الضروري

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

 .ةلماداستعمال إسوء  أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولة عنإ


