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الوصف
الت ال تحتوي عىل المذيبات ،تم تطكيرها من
مادة عزل متغلغلة ،أس اس ها من المع تقات العل كية لمادة الس يليكون ي
مختبات البحث والتطكير .Winkler
ر

مجاالت التطبيق
ام المنخفض له يس مح له بالتغلغل عميقا إل
كبمو رتبازي يحتوي عىل  100%مواد فعالة ،الوزن
س ر
الجزيئ الغر ي
ي
كبو رتباي معد لالس تخدام
المس طحات ويل من مقاومة عالية عىل مدار الوقت( .عىل األقل  10س نوات  .س ر
الئ تتطلب عالجها بالعزل ضد الماء لفبات طكيلة.
بتطبيقات عمودية وأفقية يف األماكن ي
مالئم للتطبيق عىل المس طحات مثل :بالط الكراميكا ،الواح الخارس نا ،تركوتا ،االلواح البيل اء ،الجبص ،االس منت
وجدران الباطون .مالئم للتطبيق يف البلكونات أو المس طحات الخارجية المبلطة ،والباطون المعماري المكع و أو
ه من الص فات الخاص ة بهذه
األش غال البيل اء .أبنية الباطون المختلفة وما أش به ،ان ثبات المادة يف  PHالقاعدي ي
والئ تجعلها مالئمة للتطبيق يف المناطق البحرية ،فهو يمنه تش كلوريدات ويمنع تآكل حديد التقكية وفص ل
المادة ي
وجه المسطح يف أعقا تعرضه لألمالح أو دورات التجمد والسخونة.
ال يخلق طبقة مغلقة عىل المس طح المعالج ويب ي عىل مس اماته كما كان قبل التطبيق ليمر من االلها الهواء ،ااص ية
الئ تتمتع بها المادة تمنع ظهور تع ققات الخرس انة أو الطحالب أو البص ة والعفن الفطري
العزل ض د المياه ي
الئ تلعف بعدة متانة الصمود وسالمة الهياكل.
والطحالب واألشنات
ر
والبكتبيا ي
األصىل لوجه األسطح ،فاللون ال يتغ رب حئ يف وقت األمطار وال يبدو رطب.
يغب اللون
تطبيق
السكبمو رتبازي ال ر
ر
ي
يحم المسطحات المعالجة من الغبار والسخام وتلوث الهواء بعكل عام.
ازي
تب
مو
سكب ر
ر
ي

تحضي المسطح
ر
يجب تنظيف وجه المسطح بعكل جيد وإزالة األوساخ والغبار واالجزاء المتحركة او المتفككة وكل أشكال الزيوت أو
العحوم .يجب تنظيف البقع من عىل البالط بواسط ديتغانت محايد ،يجب اصالح العيو باإلسمنت بواسطة
صغب 2
صغب  2ملم أو بواسطة ( WINSTUCCO FLEX MIDIUMبعرض
( WINSTUCCO FLEX THINبعرض
ر
ر
كثبا.
ملم إل  12ملم يج ب التطبيق عىل مسطح جا أو رطب قليال ولكن ليس رطب ر

تحذيرات
ممنكع إضافة الماء أو أية إضافات أارى.
ممنكع االستخدام إذا كانت العبوة متضرة.

التطبيق
كبمو رتبازي بواس طة رول أو فرش اة عىل المس طحات المعدة للتبليط ،ويجب الحرص عىل ترطيب
يجب تطبيق س ر
تع ققات القص ارة جيدا قبل االس تخدام ،وبعد  15دقيقة من التطبيق يجب إزالة بقايا المنتج بواس طة ارقة نظيفة.
يجب حمايته من الماء لمدة  18س اعة عىل األقل بعد التطبيق ،باإلمكان ر
المش عىل المس طح بعد  18س اعة من
ي
سكبمو رتبازي.
العزل بمادة ال ر

المعلومات الموجودة ف ر
تعتب كفالة لالستعمال ،منطقة العمل ،تطبيق المنتج حسب
نشة المعطيات الفنية هذه صحيحة ،مع ذك فأنها ال ر
ي
غب
التعليمات والنجاح يف تطبيقه ليست من مسئولياتنا بل هو امر له عالقة بعدة عوامل .وأننا ال نتحمل أية مسئولية تجاه االستعمال ر
وف حالة وجود شكوك حول أي معىط يجب القيام
ه عبارة عن توجيهات فقط .ي
الصحيح للمنتج ،والتوصيات الموجودة هنا لالستعمال ي
تغيب وتحديث ر
نشات المعطيات بدون إشعار مسبق .والزبائن مطالبون بالتأكد انه يوجد بأيديهم
أول Winkler s.r i .تحتفظ بحق ر
بفحص ي
الطبعة األكب تحديثا
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نصائح

ر
الئ تس مح التص ل ب بزمن قص رب ق در االمك ان .ل ذل ي يج ب ع دم التطبيق عىل
يج ب تطبيق المنتج ب الش وط ي
للبودة يف الليل ويجب عدم اس تعمال المادة عندما يكون هناك او من حدوث
المس طحات المتجمدة أو معدة ر
ر
المباشة.
أجواء ماطرة .أو عىل مسطحات مكعوفة ألشعة UV
صغبة من المسطح .للتأكد من ثبات اللون.
وقبل االستعمال بعكل كامل ينصح دائما بفحص المنتج عىل منطقة
ر
ويجب حماية المسطح من الماء لمدة  18ساعة بعد التطبيق واالستعمال يف درجات حرارة ربي  5إل  35مئوي.

االستهالك
عىل المسطحات المبلطة  15مب مرب ع لليب.
عىل جدران الباطون  5مب مرب ع لليب

العبوة
عبوة  1لب.
عبوة  5لب.

التخزين
عمر المنتج عىل الرفو
مئوي.

هو  18شهر وهو مخزن بعبوة كاملة وسليمة ،يجب التخزين بدرجات حرارة ربي  5إل 35

تعليمات السالمة واألمان
وسائل الحذر

ر
(الئ تع مل
للمزيد من المعرفة حول الس المة واألمان يجب قراءة اار تحديث من نش ة معطيات الس المة واألمان ي
معطيات عن التسمم ،ومعطيات رفبيائية ومعطيات أارى عن المنتج المحررة وفقا لألنظمة سارية المفعول.

جودة البيئة

ممنكع اللقاء المنتج و\أو العبوات الفارغة إل الب ئة المحيطة ،يجب قراءة اار تحديث من ر
نش ة معطيات الس المة
واألمان للحصول عىل معلومات إضافية عن إزالة المنتج.

خصائص فنية (متوسط القيم)
اللون يف العبوة
اللون بعد الجفا
حالة الباكم
الكثافة C29
PH

عديم اللون مائل ال األصفر الباهت
شفا
سائل
 0.89غم \سم مكعب
7.5
المهئ فقط
لالستعمال
ي
المنتج ااضع ر
لشوط ومتطلبات 2003\53 CE\Directive

المعلومات الموجودة ف ر
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ي
غب
التعليمات والنجاح يف تطبيقه ليست من مسئولياتنا بل هو امر له عالقة بعدة عوامل .وأننا ال نتحمل أية مسئولية تجاه االستعمال ر
وف حالة وجود شكوك حول أي معىط يجب القيام
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