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أكريل فلكس ٢٠٠

طريقة الإ�ستعمال : 
واأية عيوب  الراأ�سية والفقية  ال�سطح  اإلتقاء  اأ�سطح قوية نظيفة بعد معاجلة خطوط  العزل على  - يراعى 

مبونة اأديبوند 65 كذا يتوافر بها امليول نحو مزاريب ال�رصف.
- يجب اأن تكون ال�سطح املراد عزلها خالية من التربة والزيوت وال�سحوم والجزاء املفككة اأو ال�سعيفة.

يتبع ...

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
اأبيـ�ص  اللـــــون :   

٠٫٠2 ± ١٫33 الكثافة ) كجم/لرت( :  
١2 ± 2 بواز اللـــزوجة  :  

٪١ ± 62 ن�سبة املواد ال�سلبة :  
٨ - ٩  : PH الرقم اليدروچينى

5٠٠ - 6٠٠ جم/م2 للوجه معـدل ال�سـتهـالك :  

منتجات املواد العازلة للمياه والرطوبة

دهان مطاطى فائق املرونة عازل للمياه وعاك�ص للحرارة.
الو�سف :

- دهان عاىل اجلودة اأ�سا�سه م�ستحلب راتنج الأكلريليك واأ�سافات خا�سة معد خ�سي�سًا لعمل طبقة عازلة 
للمياه وعاك�سة للحرارة.

جمـال ال�ستعمال :
- عزل ال�سطح اخلر�سانية واخل�سبية والبالط ال�سمنتى ذات امليول املنا�سبة نحو مزاريب �رصف المطار.

املميزات :
- مقاوم لنمو الفطريات.

- يعمل كحاجز �سد الأمالح وغازات الغالف اجلوى.
- مقاوم لالأ�سعة فوق البنف�سجية.

- مقاوم لعملية كربنة الأ�سطح اخلر�سانية.
- ميكن ت�سليحه بن�سيج فيربجال�ص اأو بوىل ا�سرت بني طبقات الدهان للتقوية.
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)تابع(

منتجات املواد العازلة للمياه والرطوبة

)تابع( طريقة الإ�ستعمال :
- تدهن ال�سطح امل�سامية بوجه حت�سريى من اأكريل فلك�ص 2٠٠ اأبي�ص املخفف باملاء بن�سبة ١ : 3 باحلجم. 
- دهان وجه اأول من اأكريل فلك�ص 2٠٠ بالفر�ساه اأو الرولة ثم و�سع الن�سيج مع ال�سغط عليه بالرولة ثم 
دهان الوجه الثانى بعد 3-4 �ساعات من دهان الوجه الول وفقًا لدرجة احلرارة والرطوبة ويف�سل دهان 

الوجه الثانى فى اجتاه عمودى على الوجه الول.
- يراعى عزل وزرة من اجلوانب الراأ�سية باأرتفاع 2٠ - 3٠�سم كطبقة م�ستمرة مع طبقة عزل ال�سطح.

- تنظف الدوات امل�ستعملة باملاء.
التخزين وال�سالحية : ملدة ١2 �سهر حتت ظروف تخزين منا�سبة.

العبـوات : 4 كجم ، ١5 كجم.


