EP™ ULTRA SEAL
مانع التسرب الفائق
هو أحد مجموعة منتجات ™ EPالمختلفة للعزل المائي ،وهو مُعد خصيصًا لالستخدام على الخرسانة المسامية والطوب
والطبقة الجبسية والحجر الرملي والحجر الجيري.

وبما أن هذا المنتج مناسب للمواد التي تحتوي على الكثير من المسامات ،فهو يقوم بعزل الماء وسد مسام الهيكل.
يُستخدم هذا المنتج مرة واحدة على الخرسانة ،ومرتين بالنسبة للمواد التي تحتوي على الكثير من المسامات.
مانع التسرب الفائق ( )EP™ Ultra Sealال يتطلب الخلط.
كما أنه جاهز لالستخدام بواسطة جهاز رش أو فرشاة أو بلية دوارة على القدور والزخارف والطوب والقوالب والخرسانة
والجدران واألرضيات ،فضالً

عن أنه يجف بسرعة وتظهر فعاليته خالل أيام.

التغطية التقديرية :اللتر الواحد يغطي من  5إلى  7متر مربع.
طريقة االستخدام :يتم وضع المنتج على األسطح باستخدام فرشاة أو أداة طالء أو جهاز رش.
حجم التعبئة :حاويات متوسطة الحجم للبضائع السائبة بسعة  5لتر –  02لترًا –  002لترًا –  0222لتر
مدة الصالحية 00 :شهرًا بحد أدنى من تاريخ التصنيع في حالة تخزينه في مخزن محمي درجة حرارته  83-5درجة مئوية

تجنب تخزين المنتج في مكان يتعرض ألعشعة العشم

القيية.

احفظ المواد غير المستخدمة في حاويات مغلقة وضعها في مخزن محمي

تعليمات االستخدام
إعداد السطح ياستخدام المنتج
 -0قم بشطف األسطح جيدًا بمنظف كليين الصديق للبيئة (.)EP™ Eco-Kleen
 -0اترك السطح حتى يجف.

 -8ضع طبقة واحدة من مانع التسرب الفائق ( )EP™ Ultra Sealعلى المناطق المتضررة باليد أو بواسطة جهاز رش
ميكانيكي بمعدل يتراوح من  5إلى  7متر مربع لكل لتر.
 -4اغسل األدوات والمعدات بماء يحتوي على صابون في أقرب وقت ممكن.
 -5إذا كان المستخدم يرغب في طالء السطح بعد معالجته ،فيرجى االنتظار من أسبوع إلى أسبوعين حتى يبدأ مفعول العزل
المائي والمعالجة في الظهور.

-6
تتطلب الكثير من المواد المسامية تكرار عملية االستخدام عدة مرات ومنها الحجر الرملي والطين النضيج والحجر الجيري.
الخلط :هذا المنتج عبارة عن طالء يحتوي على مكون واحد ،ويرجى رجه جيدًا قبل االستخدام.
التخفيف :هذا المنتج ذو لزوجة عادية ولذا ال ينبغي تخفيفه ،ألن التخفيف سوف يؤثر على جودة المنتج.

