
 
 
 

SKERMO TERRAZZE 
 حماية طويلة األمد

 تعتبر الشرفات واألسطح المسطحة نقاط الضعف في المبنى
هو  1العدو رقم وأكثر عرضة:  جدا ولذلك فهي حّساسة

في النهاية, بسبب عيوب البناء وفشل العزل أو  تسّرب الماء
تآكل الذي يتطّور مع مرور الزمن, ويخترقون بسبب ال

والّطالء وتلف الخرسانة, وبالحديد الّصلب القشرة التحتية 
 سقف الجص على الجانب السفلي من سطح السقف.وال

أحيانا, العالج باستخدام الطرق التقليدية يتطلب اإلزالة 
ويستغرق حيث تكون مكلفة جدا  –الكاملة لطالء السقف 

 تنفيذها وقتا طويال.
 

SKERMO TERRAZZE في العصر  العزل منتجاتأحدث  هو
المصممة خصيصا لعزل الشرفات واألسطح الحديث 

لمياه. هذا المنتج المسّطحة التي تعاني من مشاكل تسّرب ا
يعمل على عزل المسطحات بصورة تامة, ويحميها من 

دون حدوث أي   –تسّرب المياه مما يسمح بمرور الهواء 
  ضرر بالمظهر الخارجي للسطح .

% 100ية نشطة ات عضويحتوي هذا المنتج على مرّكب

 ,خالية من المذيبات ومن المواد العضوية المتطايرة.
SKERMO TERRAZZE  هو منتج حماية ومقاوم للماء, ناجع

ويدوم لفترة طويلة. يمكن تطبيقه على األرضيات الخارجية 
, الحجر الرملي, والخزف وهو قادر على منع مثل السيراميك

التي يسهل اختراقها أو تسّرب مياه المطر من خالل المناطق 
التالفة. المنتج ال يؤثر على مجرى الهواء وال على مظهر 

باإلضافة الى ذلك, منع  التي يتم عالجها. األسطح الخارجية
تسّرب المياه ومنع تكّون العفن, الطحالب, األشنّات 

 www.sealit.co.il .والبكتيريا

 سنوات  10ضما    ضمان 

 

 

 
 

 

طريقة التحضير بسيطة جدا وتشمل التنظيف الدقيق للسطح بإزالة 
األجزاء المكسورة وغيرها من المواد التي قد تمنع إلتصاق المنتج 

عملية التحضير, يجب وضع الخليط داخل جهاز مرن, أثناء بالسطح. 
ينبغي وضع المادة باستعمال ومن ثم ملء الفتحات التالفة بين البالط. 

يرجى  اسطوانة رولر أو فرشاة الطالء على سطح جاف أو رطب قليال.
التأكد من شيء واحد فقط: يجب تشريب الفتحات ما بين البالط. بعد 

يمكن إزالة المواد الزائدة بقطعة قماش دقيقة من التطبيق  15مرور 

ساعة من تطبيقه. الكمية  16يمكنك أن تخطو على السطح بعد نظيفة. 

   متر مربع لكل ليتر. 15المطلوبة ألسطح البالط هي حوالي 
سنوات على نجاعة وفاعلية منع  10الضمان ساري المفعول لمدة 

الذوبان  –الناجمة عن التجميد  ويسري على اآلثارتسّرب المياه كما 
لمادة تمنع التصاق الغبار, ومالحة. اوكذلك على اختراق عوامل تآكلية 

 والتلوث بشكل عام. هباب الفحم 
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