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طالء اسمنتي عازل للماء

المنتج 
هو طالء اسمنتي مقاوم للماء   �dry 130 PR Grey/White
لضغط  ومقاوم  الخرسانة،  و  الحجر  على  يستعمل  بالبوليمر  معدل 

المياه ا�يجابي والسلبي.
وهو منتج مؤلف من مكونين:

أ. بودرة: خليط جاهز من ا�سمنت ومواد الحشو وا�ضافات.
ب. سائل خلط يرتكز على الريزين والمواد المضافة.

المنتج غير سام ويمكن أن يكون على تماس مع مياه الشرب.
متوفر في لونين: الرمادي و ا�بيض

مجال االستخدام 
طالء خارجي يمكن استخدامه على أي بناء:

عمودي  •
تحت ا�رض  •

مغمور بالمياه  •
طالء داخلي ل§بنية التي تتعرض لضغوط سلبية  •

الحجر المنيعة على الماء  •
ا�قبية المغمورة  •
فتحات المصاعد  •

مواقف للسيارات  •
منع التسرب في ا�نفاق والسراديب  •

عزل أي حفر أو خزانات  •
أحواض السباحة  •

طالء على البوليستيرين الممدد  •
العزل المائي تحت البالط  •

للرخام والجرانيت لمنع دخول الماء وتلطيخ السطح  •

الخصائص    
رمادي / أبيض اللون   

حوالي ٣ ساعات وقت جفاف طبقة   
بسماكة ١ ملم (في المختبر)   

٧ أيام على ا�قل وقت التصلب الكامل   
(في المختبر)  

٥ – ٣٥ درجة مئوية درجة حرارة التطبيق   
أكثر من ساعتين الوقت التشغيلي/مدة الصالحية   

٠٫٣٤ ١٠ ثواني    ١٨٨١ BS امتصاص السطح  
٠٫٨٨ ٣٠ ثانية   (الجزء ٢٠٨)   
١٫٦٠ ٦٠ ثانية   مل/(م٢ /ثانية)   

٠٫٨٢ ٧ أيام    (N/mm2) مقاومة الشد  
٢٫٤٤ ٢٨ يوما    ٣٠٧ ASTM C  

١٫٤٤  (N/mm2) اختبار الشد  
٤٥٤١ ASTM D  

لم يالحظ أي شقوق أو فقدان  قدرة سد الشقوق عند ٠٫٥ ملم   
التصاق أو أي نوع آخر من    

الفشل بعد االنتهاء من الحركة   
صعودا وهبوطا   

حوالي ١٫٧ كثافة الخلط (عند ٢٣ درجة مئوية)   

إرشادات االستخدام 
تحضير المسطح

يجب أن يكون المسطح سليما" و نظيفا", خال من الدهون و الغبار أو 
أي مواد سهلة التفتت. بلل السطح بالماء، وقم بإزالة أي فائض بحيث 

تكون الطبقة مشبعة ولكن المسطح جاف.

تحضير المنتج
امزج المكونين للحصول على طالء ناعم يمكن تطبيقه بالفرشاة.

تطبيق المنتج
توضع الطبقة ا�ولى من webedry 130 PR Grey/White بسماكة 
توضع  كلغ/م٢.   ١ بنسبة  والثقوب  والشقوق  المسام  لسد  كافية 
جميع  تعزيز  يجب  كلغ/م٢.   ١ إلى   ٠٫٥ بنسبة  والثالثة  الثانية  الطبقة 
ا�ولى  الطبقة  بين  الزجاجية  ا�لياف  والمفاصل بشريط من  الشقوق 

والثانية.

أدوات التطبيق
أو  بالفرشاة   �dry 130 PR Grey/White تطبيق  يمكن 

الفرشاة بعصا أو المالج.

PACKAGING
 Leb Syria Jordan UAE Qatar Kuwait KSA Oman

٢٠ كلغ ٣٢٫٥ كلغ ٣٢٫٥ كلغ٣٢٫٥ كلغ٣٢٫٥ كلغ٣٢٫٥ كلغ٢١٫٥ كلغ٣٢٫٥ كلغ
- - ---٢٢٫٥ كلغ--
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مسحوق: ٢٥ كلغ سائل: ٧٫٥ كلغ  الشرق ا�وسط / ا�مارات: ٣٢٫٥ كلغ 
مسحوق: ١٥ كلغ سائل: ٥ كلغ الكويت: ٢٠ كلغ  

مسحوق: ١٦٫٥ كلغ سائل: ٥ كلغ  قطر: ٢١٫٥ كلغ  
مسحوق: ١٥ كلغ سائل: ٧٫٥ كلغ ا�مارات فقط: ٢٢٫٥ كلغ  
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أمثلة على التطبيقات
خزانات مياه الشرب

.�ep 331 TX قم أوال ا بإصالح جميع الشقوق باستخدام
على   �dry 130 PR Grey/White قم بتطبيق طبقتين من
 �dry 130 PR Grey/White حائط الخزان. يوصى باستهالك

بخليط من ١ كلغ/م ٢ لكل طبقة. إجمالي االستهالك ٢ كلغ/م٢.
يمكن اضافة طبقة سميكة باستخدام المالج. في هذه الحالة، يجب 
إلى  الرمل  الخليط بنسبة حجم واحد من  إلى  النظيف  الرمل  إضافة 

.�dry 130 PR Grey/White حجمين من خليط

حجرات عازلة للماء
االنفاق التي تقع تحت ضغط سلبي مرتفع.

.�dry 150 BLC بتم أوال تصليح جميع الشقوق باستخدام
 �dry 130 PR Grey/White ضع طبقتين أو ثالث طبقات من
بحسب الضغط. تتطلب كل طبقة بين ٢ إلى ٣ كلغ/م٢ من خليط 

.�dry 130 PR Grey/White
 

التخزين 
تاريخ تصنبعه في غالفه ا�ساسي, في  يحفظ لمدة ستة أشهر من 

مكان معتدل و جاف .

احتياطات السالمة 
قد  التي  القلويات  تطلق  أسمنتية  مساحيق  على  المنتج  يحتوي 
التطبيق  يتم  أن  ا�فضل  بالماء. من  بالجلد عند مزجها  تكون ضارة 
والعينين  لليدين  واقية  وارتداء معدات  التهوية،  في منطقة جيدة 
والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد 
العينين،  مالمسة  حالة  في  والصابون.  بالماء  التنظيف  طريق  عن 
المنتج، فينبغي  ابتالع  أما في حالة  النظيف.  بالماء  اغسلهما جيداا 
يجب  الحاالت،  تتقيأ(، وفي جميع  أن  تحاول  )ال  التقيؤ  استحثاث  عدم 

التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل لالشتعال.

إخالء المسؤولية 
على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن 
شروط  �ن  ضمان  دون  يتم  المنتجات  هذه  وتطبيق  استخدام 
الشركة  مع  التواصل  ينصح  الشركة.  سيطرة  عن  خارجة  تطبيقها 
للتحقق من أن المنتج مناسب لالستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة 
البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون 
أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة ل×رشاد فقط. لمزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال بمكتب الشركة في بلدك. 

مالحظة هامة 
الملكية  هي  هذه  الفنية  البيانات  ورقة  في  الواردة  المعلومات  إن 
أو  ا�فصاح  ُيحظر   .SODAMCO Holding SAL لشركة  الوحيدة 
أو جزئًيا)  به (سواء كلًيا  المصرح  النسخ غير  أو  النشر  أو  االستخدام 
أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في  البيانات هذه  لورقة 

حال حدوثه للمالحقة القانونية. 

مواد عازلة للماء �dry 130 PR Grey/White


