EP™ WATERPROOF SUPREME
منتج العزل المائي
يجمع هذا المنتج بين تقنية اليوريثين المتقدمة والخواص الكيميائية للبوليمر ،ويعد من أحدث المنتجات التي تم تصنيعها بشكل
خاص لتالئم جميع أنواع أعمال البناء والخرسانة.
:ل لخ لط ال مائ ي ال عزل م ن تج ي ح تاج ال
مزايا

المنتج:

يتميز المنتج بارتفاع معدل التوتر السطحي والقدرة الهائلة على إزالة البقع.
يُستخدم لمرة واحدة فقط
منتج آمن غير سام وغير قابل لالشتعال.
منتج يتميز بارتفاع معدل المقاومة الكيمائية.
يمنع تآكل المالط
يناسب جميع موانع التسرب والمواد الالصقة والدهانات
منتج يتسم بالقدرة على النفاذ إلى داخل األسطح وحمايتها من الداخل فهو ليس طالءً سطحيًا بل يجف ويصبح السطح المطلي
بذلك المنتج مقاومًا للبقع الصعبة.
التغطية التقديرية :لتر واحد من المنتج يكفي لتغطية سطح تتراوح مساحته من  5إلى  7متر مربع.

طريقة االستخدام :يتم وضع المنتج على األسطح باستخدام جهاز رش أو فرشاة أو البلية الدوارة.

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
منتج العزل المائي
استخدم منتج العزل المائي ( )EP™ Waterproof Supremeبعد صب الخرسانة فورًا وبعد غمرها بالماء أو عند تفكيك
الهياكل الخشبية.
استخدم جهاز رش منخفض الضغط (من النوع المحمول على الظهر) أو أي جهاز رش ال تزيد قدرته عن  02رطل/بوصة
مربعة.
قم برش سطح الخرسانة بالكامل بحيث يتم استخدام لتر واحد من المادة لكل  7 – 5متر مربع ( 75 – 55قدم مربع) ،وحاول
تجفيف المادة.
م ك نك ال ح صول ع لى أف ضل ال ن تائ ج ال مم ك نة من م ن تج ال عزل ال مائ ي ( )emerpuS foorpretaW ™PEإذا
ا س تخدمت طري قة ال رش ،ف هذه ال عم ل ية ال ت ت سم ب ال سرعة وال فاع ل ية ف ح سب ،ب ل ت عط يك ال م عدل
ال صح يح ل ال س تخدام.
عد رش المادة اتركها لعدة أيام حتى تكتمل عملية المعالجة والنفاذ (لمعالجة وعزل الخرسانة المصبوبة حديثًا).
تجنب سقوط أي ملوثات أو مواد على سطح الخرسانة لمدة  8أيام على األقل من رش المادة.
ال مائ ي ( )emerpuS foorpretaW ™PEب ال زجاج أو ال ب الط أو األل وم ن يوم .ال ي ضر م ن تج ال عزل

