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 مجاالت اإلستعمال
المائي    ستعملي الاإلعلى  للعزل    سالب ضغط ماء  )يقاوم    و سالبأموجب  المعرضة لضغط ماء    خرسانيةنشاءات 

ماكن األو  قنوات الرّي،  ،، مياه الشرب والصرف الصحي خزانات المياه  فييمكن إستعماله  ضغط جوي(.   1لغاية  
 و الرطبة. ا سفليةال
 

 طريقة اإلستعمال
مواد غير ملتصقة  دهان، شحوم وزيوت،  ء،غثا  ،را غب  ،أوساخب )شوائ ةيأ من لتكون خالية  المساحة تنظف ▪

إصالح والمساحة  بةصال التاكد من سالمة و يجب ضغط الماء.او سفع رملي  ،حديدية فرشاة ...( بواسطةجيدا
 .ترميملالمناطق التي تحتاج الشقوق و

 . 88بالنيسيل  مد قبل   وينتظر حتى يتبخر فائض الماءتبلل المساحات  ▪
الالكم  سكبت ▪ الماء  نظيفوع  في  زمةية  ماء    5,75  -  5,25)  اء    (88بالنيسيل  من    كلغ  25  كيسلكل  ليتر 

حتى الحصول على خليط  )سرعة خفيفة(    خاّلط كهربائيبواسطة    مستمر  خلط ، مع  البودرة تدريجيا    ا وتضاف إليه
 ستعمال.إلاليرتاح بضعة دقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ  الخليط  يترك .متجانس تماما  

 )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في  ، تقريبا  ساعةليط خالل مدة ال الخميمكن إستع ▪
ال  88بالنيسيل  يمد   ▪ المالج    فرشاةبواسطة  ثالثةأو  او  وجهين  الوجه  و،  على  ينشف  أن  بعد  جديد  وجه  كل  يمد 

بعد   )إجماال  الفترة  ساعات  5السابق  هذه  تتعدى  اال  على  سمعة(ا س  24،  تكون  ان  يجب    88يل  نيسبالكة  ا . 
 ملم.  3 - 2اإلجمالية 

 .فرشاة ، يستحسن مد الوجه األول بواسطة ال)غير مسنّن(بواسطة مالج  88بالنيسيل في حال مد  ▪
 ، عند مد الوجه األول، يجب التأكد من حسن تغطية كامل المساحة، خاصة الزوايا. جميع األحوالفي  ▪
 أيام. 7 بعدم الكامل لإلستخدا  جاهزا   88بالنيسيل  بحيص، في أحوال مناخية معتدلة  ▪
 

 حظات مال
  88بالنيسيل    أكياس  يجب حفظ في أحوال مناخية غير مالئمة )شمس او حرارة عالية، هواء قوي، جو ناشف(،   -

 بارد، بّل المساحة عدة مرات قبل عملية المد، وبخ ماء   ءبما   88بالنيسيل  الحرارة، خلط بودرة    معتدلفي مكان  
 )او حمايته بواسطة قماش مبلول( لمدة يومين لتفادي نشاف سريع.  ودالممد 88بالنيسيل على 

تغطيته بطبقة  حركة مرور. عند إستعماله على األرض، من الضروري    ةألي  88بالنيسيل  يجب عدم تعريض   -
 ألقل. ا ىسنتم عل  4سماكتها  خرسانة

 
 ، او ي عليها ماء راكدلتااحات  ات المطلية، المس على الجفصين، الخشب، المساح : 88بالنيسيل ستعمل يال 

 . وغير مرن عندما ينشف(  ا  يصبح صلب أو اإللتواء )ألنه  لتحركلة قابلالالمساحات 
 

 .المطلوبة الماء وا، مع زيادة السماكة حسب درجة الحماية من الرطوبة  ملم 1سماكة  /  2م / كلغ 5,1: اإلستهالك
 

 ارة معتدلة.حرفي مكان جاف و شهرا  12 :التخزين
 
 نبيهات ت
 .ووضع قفازات مطاطيةستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ي

 .أخرى مادة  ةأي ةضافإ وعدم  88بالنيسيل من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 مادة.الستعمال إاتج عن سوء  ر نن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرإ

 


