
‹ مونة سدادة خاصة ىلع شلك مسحوق أحادية الرتكيبة ذات اساس سمنيت مطورة بمواد كيميائية خاصة 

تستخدم يف عزل الترسيبات الفعالة للماء ويف اعمال الرتكيب واتلصليح. تعريف املنتج

‹ يف قبو املصاعد.

‹ يف سد وإيقاف ترسيبات املياه يف ابلىن مثل االنفاق والطوابق السفلية.

‹ يف املسابح وخزانات املاء اليت توجد فيها ترسيبات ماء. 

جماالت االستخدام

‹ تستخدم يف مجيع االماكن وحىت يف خزانات ماء الرشب لكونها غري سامة. 
‹ سهلة اتلطبيق.

‹ ال باس يف مالمستها لليد لفرتة قصرية لكون قيمة الـ pH هلا منخفض نسبة اىل مركبات الترسيع االخرى.

‹ يتم تطبيقها كمسحوق.

املواصفات واملمزيات

‹ جيب تنظيف السطح وإزالة الزيوت وادلهون والغبار واالوساخ واملواد االخرى اليت تعيق اإلتلصاق وانلفوذ. 

يتم فتح املنطقة اليت يوجد فيها ترسب للماء حبيث يسمح تلدفق املاء او بقطر 2 سم.
تفاصيل اتلطبيق

حتضري السطح

‹ توضع حفنة من مسحوق إيزويلون شوك 145 اجلاهز لإلستخدام يف املاكن اذلي سيتم اتلطبيق عليه وتدفع يف 
املاكن اذلي يوجد فيه ترسب للماء ويتم اإلنتظار ملدة 30 ثانية وتقوم بمهمة السدادة نتيجة تفاعلها مع املاء. يتم 

كنس ما تبىق من املنتج يف اخلارج بالفرشاة تلحضري ارضية مناسبة للتطبيقات االخرى.
اتلطبيق

‹ حلماية ايلدين واجلدل من اتلاأثريات اثناء عملية خلط املنتج وتطبيقه جيب إستخدام قفازات مطاطية. يف حال 

مالمسته بالعني قوموا بغسل العني بماء وافر. حافظوا عليه بعيداً عن االطفال واملواد الغذائية.
اتلحذيرات واتلوصيات

رمادياللون

مسحوقاملظهر

1,25 كغم/لرتالكثافة

( C ) - ) +35°C°+5 (حرارة اتلطبيق

احلد األىلع. 1 دقيقةمدة اتلفاعل

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

املواصفات الفنية

‹ 1,5 - 2 كغم لـ 1 لرت فراغ. االستهالك

‹ دلو بالستييك بسعة 5 كغم. اتلغليف

‹ 6 شهر يف العلبة االصلية غري املفتوحة. جيب احلفاظ عليه يف ماكن جاف. عمر اتلخزين
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