REV.01

FICHE TECHNIQUE
TR-HYDRO
HIDROFUGANTE
الوصف:
سائل مائً ٌتكون من السلكونات ,و ٌعمل كمضاد للماءٌ .ستخدم لطالء المالط احادي
الطبقة (  ) MORTIER MONOCOUCHEللواجهات الخارجٌة
الخصائص:
التركيب:

ـ منتج جاهز لالستعمال.

انماء,
انسهكوواث

ـ ٌتسرب فً االسطح بدون خلق فٌلم سطحً.
ـ مظهر لؤلؤي.

االسطح:
مالط احادي
انطبقت

ـ نفاذي لبخار الماء.
ـ ٌحمً االسطح ضد االوساخ.
طريقة االستعمال.
ـ ٌطبق مباشرة على االسطح المراد عالجها.
ـ ٌمكن تطبٌقه بواسطة فرشات ,رول ,رشاش ,اومسدس منخفض الضغط
(  , ) AIRLESSمن االعلى الى االسفل و فً اطوال مستمرة ( ال ٌطبق بشكل غٌر
منتظم فً مناطق متفرقة).
 -اذا تم التطبٌق بواسطة الرشاش ,او (

AIRLESS

) ٌنبغً ان ٌطبق بالقرب

من السطح لتسهٌل التغلغل.
 طبقة واحدة تكون كافٌة عادة ,مع ذالك فمن االفضل تطبٌق اثنٌنٌ ( .تم تطبٌق الثانٌة قبلجفاف االولى ).

 -فً كل تطبٌق ٌجب اشباع السطح جٌدا لضمان تغلغل المنتج بشكل صحٌح على السطح.

الحفظ:
سىت واحذة محكم
االغالق داخم
انتعهية االصهي.
يخزن في مكان
جاف.
التقديم:
كوب مه
انبالستيك  5ل او
15ل
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احتياطات:
 االسطح المراد عالجها ٌجب ان تكون نظٌفة ,جافة ,و خالٌة من الغبار ال ٌنصح التطبٌق على االسطح االفقٌة. ال ٌتم التطبٌق على درجة حرارة تقل على  + 5او اعلى من +03 اذا امطرت على االسطح المراد عالجها ٌجب االنتظار  42ساعة على االقل قبل تطبٌق المنتج. اذ كان من االزم غسل االسطح بالماء المضغوط ٌجب االنتظار  0اٌام على االقل قبل تطبٌق المنتج. اذ كان هناك طفح او كربونات فً الخرسانة ٌجب ازالتها قبل تطبٌق المنتج. -اذ كانت توجد شقوق فً الخرسانة ٌجب معالجتها قبل تطبٌق مضاد المٌاه (

HIDROFUGE

)

 ٌجب التاكد ان مالط احادي الطبقة لدٌه ٌ 42وم منذ تطبٌقه ,قبل استعمال مضاض الماء(

HIDROFUGE

)

 اذ كان ٌنبغً تطبٌق المنتج فً ظروف جوٌة سٌئة ,فمن الضروري حماٌة كل مناطق العمل ,كما بعد انتهاءالتطبٌقٌ .جب تجنب اتصال المنتج باللومنٌوم ,الخشب ,او عناصر معمارٌة اخرى باسثناء مالط احادي الطبقة.
 ٌجب ارتداء نظارات واقٌة ,قفازات ,وقناع واقً فً حٌن تم استخدام هذا المنتج .لمزٌد من المعلومات ٌجباالطالع على ورقة بٌانات السالمة.
الخصائص التقنية:

سائل اصفر
2
اعتما ًد على مسامٌة االسطح 2-3 m /L
ساعة 1-2
ساعة 24
بالماء
المعلومات الواردة في هذه الوثيقة تعتمد على معرفتنا الحالية للمنتج

المظهر
المردودٌة
الجفاف عند اللمس
الجفاف التام
التخفٌف

