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المنتج 
عبارة عن غطاء مرن مضاد للماء وهو يتألف من نظام مركبين:

١. بودرة مصنعة من االسمنت ومواد حشو وإضافات أخرى.
٢. سائل من مواد راتنجية ومواد أخرى.

ا�لوان المتوفرة رمادي \ أبيض.
•  يستخدم على السطوح ا�سمنتية أو الجبصية. 

•  المنتج عبارة عن طبقة رقيقة: مضادة للماء, مرنة, مقاومة 
•  االلتصاق وااللتحام للمنتج رائع لذلك يمكن استخدامه للضغوط

    االيجابية والسلبية
•  المنتج ليس قابل لالنكماش 

•  هو يحمي الدعائم من التآكل 
•  يجب استخدام المنتج على سطوح رطبة 

هدف االستخدام 
للتغطية الداخلية والخارجية:

•  أحواض السباحة 
•  صهاريج المياه 

•   الساونا والجاكوزي
•  خزانات مياه الشرب 

•  الحفر وا�قنية من كل ا�نواع 
•  ا�نفاق

•  أسطح البيتون المضادة للماء وا�ماكن الرطبة  

 خصائصه
أبيض ورمادي    مظهر البودرة       

 1600 ± 100kg/m3   كثافة المنتج ( البودرة و السائل)   
من ٠ الى ١ ملم   قياس الحبة      

١٢   درجة حموضة المزيج    
٥- ٣٥ درجة مئوية    درجة حرارة االستخدام   

0.2MPa ± 1 خالل ٢٨ يوم   قوة االلتصاق    

تعليمات االستخدام
تحضير المسطح 

يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من المواد الدهنية (الشحمية أو 
الزيتية) والغبار والمواد القابلة للتفتت. 

جميع الزوايا يجب أن تقص وتملئ بمادة weberep 331 TX الغير قابلة 
لالنكماش وجميع الثقوب والحفر يجب أن توسع وتملئ بمادة

 .weberep 332 TX
قبل استخدام weberdry 110 FX رطب بوفرة السطح قبل معالجته.

تحضير المنتج 
على  تحصل  ميكانيكي حتى  مازج  باستخدام  المنتج  أمزج مكوني 

مادة ذات قوام متجانس والتي يمكن استخدامها بالفرشاة.

استخدام المنتج

المسام  لسد  كافية  بسماكة  المنتج  من  ا�ولى  الطبقة  ادهن 
والصدوع والحفر بمعدل ١ كغ /م٢. 

مجال  اترك   Óدائم كغ/م٢   ٠٫٥ بمعدل  والثالثة  الثانية  الطبقة  ادهن 
البناء  والصدوع كل وصالت  الزوايا  بين كل طبقتين. كل  للتجفيف 

يجب أن تعزل بعرض ٢٠سم اليف زجاجية بين الطبقة ا�ولى والثانية.

االستهالك 
٢كغ/م٢ حتى ٤ كغ/م٢ حسب طبيعة االستخدام.

التغليف 
المنتج متوفر بعبوات ١٥ و ٣٠ كغ طقم:

مدة التخزين: يمكن أن يخزن حتى ٦ أشهر من تاريخ التصنيع ضمن 
العبوات ا�صلية دون أن تفتح بحماية من الرطوبة – الحرارة العالية أو 

حرارة التجمد.

مالحظة 
هذه المعلومات تعطى بناء على تجاربنا ومسؤوليتنا فقط في هذه 
الحدود شركة سوداب لديها الحق لتغيير المعلومات بدون مالحظات 
المنتج بشكل  استخدم  المسؤوليات في حال  مسبقة وترفض كل 

خطئ.
المنتجات  وكل   Óمسبق المطبوعة  المواد  كل  يبطل  المنشور  هذا 

يجب أن تستخدم وفق تعليمات الصانع .

  

مواد عازلة للماء

طالء إسمنتي مرن مانع لتسرب الماء ذات أداٍء عاٍل


