
‹ مادة عزل مايئ ثنائية الرتكيب ذات اساس بويلمر وسمنت تم تقويتها بمواد كيميائية خاصة ضد ضغط املاء 

باإلجتاه اإلجيايب والسليب، يتم تطبيقها ىلع السطوح اخلرسانية فتتفاعل مع املاء وتعمل عمل السدادة مكونة 
بلورات بني التشققات الشعرية املوجودة داخل اخلرسانات. إضافة اىل إتلصاقها باخلرسانة بشلك بلورات تقوم 

بتكوين طبقة مرنة ومقاومة ىلع السطح وبذلك تؤمن محاية ىلع مرحلتني.

تعريف املنتج

‹ يف العزل املايئ للسطوح العمودية واالفقية.

‹ يف العزل املايئ باإلجتاه االجيايب والسليب.

‹ يف العزل املايئ للبىن الواقعة حتت الرتاب او فوق الرتاب.

‹ يف العزل املايئ للخرسانات واملونة واجلبس.

جماالت االستخدام

‹ بفضل خاصية اتلبلور تقوم بإاعقة مرور املاء من السطوح بشلك فعال.

‹ مقاومة لضغط املاء باإلجتاه االجيايب والسليب.

‹ سهلة اإلستخدام ، يتم تطبيقها خبلطها باملاء فقط.

املواصفات واملمزيات

‹ جيب ان تكون السطوح نظيفة ومتينة وخايلة من القطع الرخوة واحلرة. جيب تنظيف السطوح قبل اتلطبيق وجعلها 

خايلة تماماً من اية مواد تعيق اإلتلصاق مثل ادلهون والزيوت والشحوم واألوساخ والطالء ومونة السمنت والصدأ 
وزيت القوالب وترسبات االمالح. جيب تنظيف السطح وصقلها بالطرق املياكنيكية إذا اقتىض االمر ذلك. جيب ان 

تكون السطوح اليت سيتم اتلطبيق عليها خايلة من احلفر والكسور والفواصل واخطاء القوالب والتشققات وأن 
تكون السطوح مستقيمة وخايلة من الغبار. جيب ان تكون السطوح اليت سيتم اتلطبيق عليها رطبة وجيب ترطيب 
السطوح اجلافة قبل اتلطبيق. جيب القيام بعملية الرتطيب قبل 24 ساعة من اتلطبيق وإاعدة عملية الرتطيب وإشباع 

السطح باملاء قبل ساعتني من اتلطبيق. جيب اإلنتباه اىل عدم تكون براكت للماء ىلع السطوح. 

تفاصيل اتلطبيق

حتضري السطح

‹ يتم خلط املركب يب من إيزويلون يس آر إس 2يك 120 )السائل( بكمية 5-6 لرت من املاء انلظيف يف إناء مناسب.

‹ بعد إضافة املركب أي )املسحوق( مع اخللط املستمر  يستمر اخللط بإستخدام خالط منخفض ادلورة )400 
دورة/دقيقة( او بمساعدة املثقب. بعد اإلنتهاء من عملية اخللط يتم احلصول ىلع مونة متجانسة خايلة من 

الكريات وقابلة للتطبيق باملسح. يتم تطبيق إيزويلون يس آر إس 2يك 120 اجلاهز لإلستخدام بإستخدام فرشاة 
خشنة او بمعدات رش مناسبة. يتم إجراء اتلطبيق ىلع شلك طبقتني او ثالث طبقات. جيب تطبيق الطبقات 

بشلك متجانس ومستقيم وجيب القيام بتطبيق الطبقات بنفس اإلجتاه يف لك طبقة. جيب اإلنتظار ملدة )3 
سااعت ىلع االقل( بني الطوابق للجفاف ، ولكن جيب عدم السماح بمرور اكرث من 24 ساعة.

اتلطبيق

مادة العزل املايئ ابللورية إيزويلون يس آر إس 
2يك 120 ثنائية الرتكيب
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‹ جيب اإلنتباه اىل عدم احلاق الرضر مياكنيكياً بمواد العزل اثناء عملية اتلغطية.

‹ ال تقوموا بإستنشاق غبارها وال تسمحوا بمالمستها بالعني او اجلدل لكونها ذات اساس سمنيت. 

‹ ال تقوموا بإضافة اية مواد اخرى اىل اخلليط غري الرتكيبة السائلة اخلاصة بها واملقدار املبني من املاء.

‹ جيب عدم إضافة مواد اخرى اىل املونة. 

‹ جيب تنظيف ايلدين باملاء واملنظفات قبل تصلب املنتج وإنهاء دورته بالاكمل.  

‹ جيب تنظيف معدات العمل باملاء بعد اتلطبيق مبارشة وقبل ان تتصلب املونة. بعد تصلب املنتج جيب القيام 

باتلنظيف بالطرق املياكنيكية.

اتلحذيرات واتلوصيات

رمادي )اخلليط(اللون

الرتكيبة أي مسحوق ، الرتكيبة يب سائلاملظهر

)+C°35+( -)C°5( حرارة اتلطبيق 

3 لرت تركيبة سائلة + 5-6 لرت ماء / 25 كغم مسحوق.نسبة املزج 

< 20 دقيقةعمر الواعء 
)1542 EN( ملم2مقاومة اإلتلصاق باخلرسانة\N 2.0 ≥

7 بار )باإلجتاه االجيايب والسليب(عدم نفاذية املاء 
 )3 - 1062 EN( قيمة إمتصاص املياه الشعريةkg/m2h0,5 0,1 ≤

)7783 EN ISO( نفاذية خبار املاء)سمك طبقة اهلواء املماثلة  :I ،  Sd> 5 )Sd صنف
1,8 - 2,0 غرام/لرتكثافة املسحوق الطازج

*** تم إجراء اإلختبارات يف بيئة املخترب بدرجة حرارة oC 23 ورطوبة نسبية %50.

املواصفات الفنية

2,0 كغم/م²ضد الرطوبة )طبقتني(

3,0 كغم/م²ضد املاء غري املضغوط )طبقتني(

4,0 كغم/م²ضد املاء املضغوط )2-3 طبقة(

احلد االدىن 3,0 كغم/م²عزل املاء باإلجتاه السليب
اإلندماج باملادة اليت حتتوي ىلع ابليتومني 

)1-2 طبقة(
2,0 - 2,5 كغم/م²

االستهالك

‹ الرتكيبة أي )املسحوق( كيس كرافت سعة 25 كغم ، الرتكيبة يب )السائلة( علبة بالستيكية سعة 3 كغم. اتلغليف

‹ حافظوا ىلع الرتكيبة املسحوق يف بيئة باردة يف علبتها االصلية. عمر اتلخزين 12 شهر.

‹ حافظوا ىلع الرتكيبة السائلة يف بيئة جافة وباردة )يف درجة حرارة اىلع من +C °5( يف علبتها االصلية غري 

املفتوحة. ال ترتكوها حتت الشمس وحافظوا عليها من الصقيع. عمر اتلخزين 12 شهر.
عمر اتلخزين
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