
 مابيالستيك
  )مركبين( خرسانةوحماية الللعزل المائي مادة إسمنتية مرنة 

 
 مجاالت اإلستعمال

 ثاني أكسيد الكربون، ، الكبريتاتاألمالحمياه البحر، من الماء و لياسةوال خرسانةوحماية ال عزل
  ةحض السباواأحالشرفات و ،المطابخ الحمامات، فيللعزل المائي  ستعملي .وغيره من العوامل الجوية

 ،ممتازة على المساحات اإلسمنتية لصق له قدرة ...، على الواجهاتخزانات المياه)تحت البالط(، 
  .ملم 0,9حتى عرض  خرسانةيجسر الشقوق في ال .بالط السيراميك والحجر.

 
 طريقة اإلستعمال

 ( ر ملتصقة جيدايمواد غ ان،ده شحوم وزيوت، غثاء، ،غبار ،أوساخب )شوائ ةأي من لتكون خالية المساحة تنظف...
 إصالحو ء الشقوقمل يجب، خرسانةعلى ال إستعمال مابيالستيكفي حال  ضغط الماء.او السفع الرملي بواسطة 

حال إستعمال في  .أنه ملتصق جيدا   يجب التأكد ،بالطعلى  في حال إستعمال مابيالستيك. ترميملالمناطق التي تحتاج 
تم سماكة في أحوال جوية مناسبة( نس 1أيام لكل  7قد نشفت كفاية ) أكد أنهايجب التتية، إسمن لياسةعلى  مابيالستيك

 .وأنها ملتصقة جيدا  
 على سطحها( ماء غشاء )من غير ان يبقى تبلل المساحات ذات قدرة إمتصاص بالماء قبل مد مابيالستيك. 
 ط كهربائيبواسطة  مستمر خلط، مع ا  يجالسائل في وعاء نظيف وتضاف إليه البودرة تدريب ك  المركامل  سكبي  خال 

 .يدويا   ال يحضر الخليط .حتى الحصول على خليط متجانس تماما  )سرعة خفيفة( 
  تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في  ،تقريبادقيقة  60يمكن إستعمال الخليط خالل مدة( 
  ( ا  زال طرييال  و)وهآخر عليه  وجهمد يثم ، ر مسن نيغ رقيق بواسطة مالج مابيالستيك وجهتملس المساحة بمد

  .تقريبا   ملم 2 تهاسماكطبقة للحصول على 
  او على  خزانات المياه، أحواض السباحةفي الحمامات، الشرفات، للعزل المائي  مابيالستيك إستعمالفي حال

أولى  مابيالستيكد طبقة تم (:شبك ألياف زجاجية) 150يجب تقويته بمابينيت  لضغط كبير، خاضعةمساحات 
ساعات )تكون  5 - 4بعد بمالج غير مسن ن.  هاويملس وجه 150مابينيت  عليهاوضع ، ثم يملم تقريبا   1بسماكة 

 .ملم تقريبا   1بسماكة  شفت(، تمد طبقة مابيالستيك ثانيةنالطبقة األولى قد 
  همدن م ةساع 24او للمطر لمدة  لمياه غزيرة مابيالستيكيجب عدم تعريض. 
 جو ناشف(، يجب حماية المساحة بواسطة قماش  غير مالئمة )شمس او حرارة عالية، هواء قوي،مناخية أحوال  في

 لتفادي نشاف سريع.  يومينخيش مبلول بالماء لمدة او 
  يام.أ 5بعد ( بالماءخزانات ء المل)أو ل لعملية التبليط ويصبح جاهزا   مابيالستيك، ينشف مناخية معتدلةفي أحوال 
 

 حظاتمال
 .الشمس شعةألمابيالستيك يجب عدم تعريض أكياس وعبوات ، راحفي جو  -

للتأكد من سدودها ، والفواصل بين المساحات األفقية والعمودية نشائيةاإلفواصل العلى  يجب إستعمال شريط مابيباند -
 للماء.

 
 .ملم / وجه 2بسماكات تتعدى : مابيالستيكستعمل يال 
 

 .ملم 2سماكة  / 2م / لغك 3,4: اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 24السائل: و شهرا 12البودرة:  :التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .رىأخ مادة ةأي ماء او ةضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمبك  المرمن المهم مزج كامل 

 فاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.تلمزيد من ال
 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ
 


