
 بالس   388بالنيسيل  
 )مركبين(الخرسانة وحماية للعزل المائي نة ومرعالية المادة إسمنتية 

 
 مجاالت اإلستعمال

  المطابخ،أحواض السباحة،  خزانات المياه،يمكن إستعماله على حيطان الدعم، في  .ةلياسوال  خرسانةوحماية ال عزل
 )تحت البالط(.  الشرفاتو الحمامات

 
 طريقة اإلستعمال

...( مواد غير ملتصقة جيدا  طالء،  شحوم وزيوت، ، غثاء،غبار، أوساخب )شوائ  ةأي  من  تنظف المساحة لتكون خالية  ▪
 بواسطة السفع الرملي او ضغط الماء. 

التبحيص،  ترميمل  التي تحتاج  ماكناأل  إصالح  يتم ▪ الماء، يجب إستعمال    .والشقوق  أماكن  لسّد فجوات يتسرب منها 
 أوال.المبوسيلكس 

 .مطاطيالشريط مابيباند إستعمال  في الزوايا، يجب توفير ‘كعكات’ أو ▪

)لتكون مشبعة لكن دون    الماء أوالا قليل من  على مساحة ماّصة، يجب ترطيبها ب بالس    388بالنيسيل  في حال إستعمال   ▪
 .راكدة على سطحها(مياه 

  خاّلط كهربائيبواسطة    مستمر  خلط ، مع  السائل في وعاء نظيف وتضاف إليه البودرة تدريجياا ب  المركّ كامل    سكبي ▪
ا ر الخليط ال يحضّ  .حتى الحصول على خليط متجانس تماماا )سرعة خفيفة(   . يدويا

 )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في ، تقريبا دقيقة  60مدة يمكن إستعمال الخليط خالل  ▪
 )سماكة  متقاطعين على األقل  على وجهين  . يجب مدهالرولوأو  بواسطة المالج، الفرشاة،  بالس    388بالنيسيل  مد  ي ▪

)أي   اتساع  6  -  5  حوالي بعد    السابق على الوجه    جديدالوجه ال مد  ي.  ملم على األقل(  2، سماكة إجمالية  ملم  1  الوجه
 ساعة لتأمين لصق جيد بين الوجهين. 24، على أال تتعدى فترة اإلنتظار بين الوجهين (ولالوجه األبعد أن ينشف  

أولى بسماكة  بالس    388بالنيسيل  تمد طبقة    (:شبك ألياف زجاجية)  150بمابينيت  بالس    388بالنيسيل  يمكن تقوية   ▪
ا   1 ساعات )تكون الطبقة األولى    5  -   4بمالج غير مسنّن. بعد    ها ويملس وجه  150مابينيت  ، ثم يوضع عليها  ملم تقريبا

ا  1ثانية بسماكة بالس  388بالنيسيل قد نشفت(، تمد طبقة   . ملم تقريبا
 . مده وقت من ةساع 48او للمطر لمدة  لمياه غزيرة للجليد،بالس  388بالنيسيل عرض أال يتيجب  ▪
في أحوال مناخية غير مالئمة )شمس او حرارة عالية، هواء قوي، جو ناشف(، يجب حماية المساحة بواسطة قماش   ▪

 لتفادي نشاف سريع.  يومين لمدة)أو لفات نايلون مثبتة جيدا( او خيش مبلل بالماء 
 أيام. 5لعملية التبليط بعد  ويصبح جاهزاا بالس  388بالنيسيل مناخية معتدلة، ينشف في أحوال  ▪

 
 ات مالحظ

 ألشعة الشمس.بالس  388بالنيسيل في جو حار، يجب عدم تعريض أكياس وعبوات  -
 الوجه األول بواسطة الفرشاة. بواسطة المالج، يجب مد بالس  388بالنيسيل في حال مد  -
 . أوال   Gوجه أساس برايمر  يجب مد   ،ألواح إسمنتية على بالس  388في حال مد بالنيسيل  -
 يفه جيدا بمنظف قلوي.ظ ملتصق جيدا، بعد تن  بالط سيراميك، كلينكر أو تراكوتا   علىبالس    388مد بالنيسيل  يمكن   -
 . TPEمابيباند  شريط وضع  يجب اإلنشائية،اصل وفالعلى  -
  .حركة مرور ةأليبالس   388بالنيسيل  يجب عدم تعريض -

 
 ( مساحة عليها مياه راكدة )يجب أن تنشف أوالا على    -    : بالس 883بالنيسيل ستعمل  ي ال  

 لمعالجة مشكلة تعّرق مساحات داخلية   - 
 

 ملم.  1 /  2م / كلغ 1.7 :اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 24والسائل:   شهرا 12البودرة:  :التخزين
 
 نبيهات ت

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

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


