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ة المعطيات  ي نشر
تج حسب نمتطبيق ال العمل،لالستعمال، منطقة  تعتبر كفالةال  فأنها مع ذك  صحيحة، الفنية هذهالمعلومات الموجودة ف 
ي 
ستعمال غبر اال  ولية تجاهمسئ أيةال نتحمل  وأننا  عوامل. هو امر له عالقة بعدة  مسئولياتنا بلمن  تطبيقه ليستالتعليمات والنجاح ف 

ي حالة وجود شكوك حول  فقط. عبارة عن توجيهات  لالستعمال هي الموجودة هنا  الصحيح للمنتج، والتوصيات
 
لقيام ا معىط يجب أيوف

. بفحص  ات  تحتفظ بحق تغيبر  Winkler s.r iأولي    يديهمبأوجد انه ي مطالبون بالتأكد والزبائن   مسبق.  إشعار المعطيات بدونوتحديث نشر
  األكب  الطبعة 

 
  تحديثا

 
 

 الوصف

ي ال تحتوي عىل المذيبات،  متغلغلة، أس    اس    ها من المع    تقات العل    كية لمادة الس    يليكون ة عزلماد
من  ا طكيرهتم تالت 

ات البحث والتطكير  . Winklerمختبر
 

 مجاالت التطبيق
مو  ازي س                 كبر ي الغرامي فعالة، الوزن مواد  %100يحتوي عىل  تبر

  له بالتغلغل المنخفض له يس                 مح الجزيئ 
 
ل إعميقا

و س            نوات .  10 األقلعىل ). مقاومة عالية عىل مدار الوقتويل            من  المس            طحات اي س            كبر معد لالس            تخدام  تبر
ي األماكن وأفقيةبتطبيقات عمودية 

ي تتطلب عالجها بالع ف 
ات طكيلة. الئ   زل ضد الماء لفب 

االس      منت  ،الجبص البيل      اء،االلواح  تركوتا، الخارس       نا،الواح  الكراميكا،بالط  مثل: مالئم للتطبيق عىل المس      طحات 
ي  الباطون. وجدران 

 أو ع         و المكالمعماري  والباطون المبلطة،المس         طحات الخارجية  أو  البلكوناتمالئم للتطبيق ف 
ي  ، ان ثبات المادةأش    به الباطون المختلفة وما أبنية البيل    اء.  األش    غال

القاعدي هي من الص    فات الخاص    ة بهذه  PHف 
ي 
ي المناطق البحرية، فهو يمنه تش     تجعلها مالئمة ل المادة والئ 

د التقكية وفص  ل ويمنع تآكل حدي كلوريداتلتطبيق ف 
ي وجه المسطح 
 .تجمد والسخونةدورات ال أو  لألمالحتعرضه  أعقا ف 

ي عىل مس   اماته كما كان قبل التطبيق ليمر من االلها الهواء، مغلقةطبقة ال يخلق 
اص   ية ا عىل المس   طح المعالج ويب  

ي تتمتع بها المادة 
 طريالف والعفن البص                  ة أو الطحالب  أو الخرس                  انة  تع                 ققاتمنع ظهور تالعزل ض                  د المياه الئ 

يا واألشنات والطحالب ي تلعف والبكتبر
 الهياكل.  مةالصمود وسال  متانة بعدة الئ 

ازي ال يغبر اللون  مو تبر ي وقت األمطار وال يبلوجه األسطح، فاللون ال يتغ األصىلي تطبيق السكبر
 . رطبدو بر حئ  ف 

ازي يحمي المسطحات مو تبر   عام.  بعكل الهواء وتلوث المعالجة من الغبار والسخام سكبر

 
 

 المسطحتحضير 
 أو لزيوتا أشكالوكل الغبار واالجزاء المتحركة او المتفككة األوساخ و  وإزالة جيدبعكل يجب تنظيف وجه المسطح 

 اسطةبو  باإلسمنتيجب اصالح العيو   محايد،من عىل البالط بواسط ديتغانت  تنظيف البقع العحوم. يجب
WINSTUCCO FLEX THIN بواسطة  أو  ملم  2صغبر  )بعرضWINSTUCCO FLEX MIDIUM ( 2بعرض صغبر 

.  س رطبولكن ليب التطبيق عىل مسطح جا  أو رطب قليال   يجملم 12إل  ملم
 
ا  كثبر

 

 تحذيرات

 .أارى إضافات أية الماء أو إضافةممنكع 
رة  إذا االستخدام  ممنكع  .كانت العبوة متض 

 

 التطبيق

مو  ازي بواس       طة يجب تطبيق س       كبر رطيب ، ويجب الحرص عىل تللتبليطالمس       طحات المعدة  عىلفرش       اة  أو  رولتبر
 ة. نظيفارقة  بقايا المنتج بواس    طة إزالةيجب دقيقة من التطبيق  15تع    ققات القص    ارة جيدا قبل االس    تخدام، وبعد 

ي عىل المس          طح بعد  باإلمكانالتطبيق، بعد  األقل س          اعة عىل 18يجب حمايته من الماء لمدة 
 س          اعة من 18المش          ر

مو  العزل بمادة ال ازي. سكبر  تبر
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  تحديثا

 
 

 حنصائ

وط يج ب تطبيق ي تس                 مح التص                 ل ب المنتج ب الش                 ر
ل ذل ي يج ب ع دم التطبيق عىل  .ق در االمك انقص                 بر بزمن  الئ 

ي  المتجمدة أو المس              طحات 
ودة ف  عدم اس              تعمال المادة عندما يكون هناك او  من حدوث  بالليل ويجمعدة للبر

ة.  UV مكعوفة ألشعةعىل مسطحات  أو  ماطرة.  أجواء   المباشر
ة  بفحص المنتج عىلينصح دائما  بعكل كامل وقبل االستعمال اللون. ت من ثبا المسطح. للتأكد من منطقة صغبر

ي درجات حرارة بير   18الماء لمدة  المسطح مناية مح ويجب
 مئوي.  35 إل 5ساعة بعد التطبيق واالستعمال ف 

 

 االستهالك
. مب   15 عىل المسطحات المبلطة   مرب  ع لليب 

 لليب   مرب  ع مب   5عىل جدران الباطون 
 

 العبوة

 .لب   1 عبوة 
 .لب   5 عبوة

 

 التخزين 

 35 إل 5 حرارة بير  بدرجات  شهر وهو مخزن بعبوة كاملة وسليمة، يجب التخزين 18نتج عىل الرفو  هو مر المع
 مئوي. 

 

 واألمانتعليمات السالمة 
 وسائل الحذر 

ة معطيات الس     المة يث من اار تحديجب قراءة  واألمان ل الس     المةحو للمزيد من المعرفة   ي  واألماننش     ر
ل تع     م)الئ 

يائية التسمم، معطيات عن  لألنظمة المنتج  المحررةعن  أارىومعطيات   ومعطيات فبر 
 
 .المفعولسارية  وفقا

  

 البيئةجودة 
ة معطيات الس          ال  المحيطة،الب ئة  الفارغة إلالعبوات  أو \المنتج و ءاللقا ممنكع  مة يجب قراءة اار تحديث من نش          ر
 المنتج.  إزالة معلومات إضافية عنعىل  للحصولواألمان 

 

 القيم( )متوسط خصائص فنية
ي العبوة

  عديم اللون مائل ال األصفر الباهت اللون ف 

 شفا   اللون بعد الجفا 

اكم   سائل  حالة الب 

 سم مكعب \ غم  29C 0.89الكثافة 

PH 7.5 
 

ي فقط
 لالستعمال المهئ 

 CE\Directive 53\2003 وط ومتطلباتااضع لشر المنتج 


