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مادة اسمنتية سريعة لسّد الفجوات

المنتج 
الماء  رشوحات  وبقوة  بسرعة  يوقف  مائي  اسمنت  هو  المنتج 
ثانية ويزداد حجمه بشكل بطيء  المنتج يتصلب خالل ٤٠  الخطيرة. 
خالل استخدامه وهو متوفر كبودرة جاهزة لالستخدام وال يحتوي أي 

مواد خطيرة.
مقاوم  وهو  الماء  تحت  استخدامه  ويمكن  التأكسد  يمنع  المنتج 

للضغوط العالية.  

هدف االستخدام 
•  نز المياه في ا©بنية تحت ا©رض, السراديب, منصاة الكراج, الممرات

   تحت ا©رض, بيوت المصاعد, فتحات الفحص.
•  الصدوع في المباني, االساسات التي تنفذ إليها المياه, السدات

   المضادة للماء, رشح خزانات المياه, وأشياء أخرى متنوعة
•  الوصالت بين ا©بنية االفقية والشاقولية المضادة للماء. 

تعليمات االستخدام
رشح المياه

.أزل  نظيفة  بنهايات  فتحة  على  تحصل  حتى  المعالجة  مكان  كسر 
التربة والمواد القابلة للتفتت .

أن  يجب  المستخرج  الخليط  الماء,  مع  المنتج  من  قليلة  كمية  أمزج 
حتى  الوقت  لبعض  وضغطه  الخليط  استخدام  يجب  كثيف,  يكون 

يتصلب.
الرشوحات الكبيرة يجب أن توقف بشكل تدريجي.

ساعة  ربع  لمدة  رطبة  تبقى  أن  ويجب  باردة  تكون  أن  يجب  السدة 
مع  المنتج  استخدم  ثم  بوفرة  ترطب  أن  يجب  ا©نابيب  سد  لتجنب 

الضغط الخفيف.

عزل الوصالت بين الجدران العمودية وا�رضية  
حضر فجوة بعمق ٢سم في مكان وجود الرشوحات وذلك قبل البدء 

بالتصليح.
منتظمة  فجوة  اصنع  العالي  الضغط  عن  الناتجة  الرشوحات  Ãصالح 
قدر اÃمكان, عالج مناطق الضغط المنخفض أوالً ثم مناطق الضغط 

العالي بعد استكمال المعالجة بشكل تدريجي حول النهايات. 

تحذيرات االستخدام
درجة حرارة االستخدام من ٥ درجة إلى ٣٥ درجة مئوية. بعد االستخدام 

حافظ على السطح بارد ورطب لمدة ١٥ دقيقة.

االستهالك 
١٫٧ كغ من المنتج يوضع مع ١ ليتر.

التغليف 
عبوات بالستيكية:

١كغ, ٥كغ, ٢٠كغ.
 

التخزين
يخزن لمدة ٦ أشهر من تاريخ التصنيع في العبوات ا©صلية في أماكن 

جافة وبدرجات حرارة مدروسة.

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.

  


