
 288بالنيسيل  
 )مركبين(الخرسانة وحماية للعزل المائي مادة إسمنتية مرنة 

 
 

 مجاالت اإلستعمال
)يقاوم  و سالبأموجب المعرضة لضغط ماا  خرسانيةناااا  الاإلعلى يستخدم  .ةلياسوال خرسانةوحماية ال عزل

الدعم، في أحواض السباحة، خزانا  المياه، يمكن إستعماله على حيطان ضغط جوي(.  1,5لغاية  سالبضغط ماا 
 ...الارفا 

 
 طريقة اإلستعمال

 ( .مواد غير ملتصقة جيدا طالا، احوم وزيو ، ، غثاا،غبار، أوساخب )اوائ ةأي من تنظف المساحة لتكون خالية..
 بواسطة السفع الرملي او ضغط الماا.

 لسّد فجوا  يتسرب منها الماا، يجب إستعمال  .والاقوق أماكن التبحيص، ترميمل التي تحتاجالمناطق  إصالح يتم
 أوال.المبوسيلكس 

  الماا أوالا قليل من على مساحة ماّصة، يجب ترطيبها ب288بالنيسيل في حال إستعمال. 
 ا ب المركّ كامل  سكبي  ربائيخاّلط كهبواسطة  مستمر خلط، مع السائل في وعاا نظيف وتضاف إليه البودرة تدريجيا

ا )سرعة خفيفة(  ا ال يحضر الخليط  .حتى الحصول على خليط متجانس تماما  .يدويا
  تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في ، تقريبادقيقة  60يمكن إستعمال الخليط خالل مدة( 
 للحصول، متقاطعين على األقل على وجهين . يجب مدهبواسطة المالج، الفرااة، الرولو أو البخ288بالنيسيل مد ي 

أوجه على  3على  288يجب مد بالنيسيل  خزانا  المياهو في أحواض السباحةملم.  2ادناها إجمالية على سماكة 
 ا ساع 6 - 5 حواليبعد  السابقعلى الوجه  جديدالوجه المد ويملم.  3ادناها إجمالية ، للحصول على سماكة األقل

 ساعة لتأمين لصق جيد بين الوجهين. 24، على أال تتعدى فترة اإلنتظار بين الوجهين (ولالوجه األ)أي بعد أن يناف 
  مدهمن  ةساع 48او للمطر لمدة  لمياه غزيرة للجليد، 288بالنيسيل عرض أال يتيجب. 
  مناخية غير مالئمة )امس او حرارة عالية، هواا قوي، جو نااف(، يجب حماية المساحة بواسطة قماش في أحوال

 لتفادي نااف سريع.  يوميناو خيش مبلول بالماا لمدة 
  أيام 7بعد  بالماا أحواض السباحةأو ملا الخزانا  ل جاهزاا 288يصبح بالنيسيل. 

 
 اتحظمال
 .الامس اعةأل 288بالنيسيل يجب عدم تعريض أكياس وعبوا  ، راحفي جو  -
بواسطة الصق وتثبيته على جوانب الفواصل  TPEمابيباند  اريطوضع  يجب اإلناائية،اصل وفالعلى  -

 لتاكيل حاجز مرن للماا.  PG4أديزيالكس
 .من المادة ( بين وجهينابك ألياف زجاجية) 150بوضع مابيني   288بالنيسيل يمكن تقوية  -
 
 :288بالنيسيل ستعمل يال 
 (عليها مياه راكدة )يجب أن تناف أوالا  ةأو مساحطالا، مساحة معرضة لإللتواا على جفصين، إسمن  ليفي، خاب،  -
 ملم / وجه 2بسماكا  تتعدى  -
 لمعالجة ماكلة تعّرق مساحا  داخلية -

  
 ملم. 1سماكة  / 2م / كلغ 1.9 :اإلستهالك

 
 في مكان جاف وحرارة معتدلة. اهرا 24والسائل:  اهرا 12البودرة:  :التخزين

 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازا  مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .ىأخر مادة ةأي ماا او ةضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمبالمركّ من المهم مزج كامل 

 الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاا مراجعة المعلوما  التقنية 
 ستعمال المادة.إن الاركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوا إ

 


