
أرقى المنتجات

سيروبالست
على  لالستعمال  اجلودة  فائق  للرطوبة  مطاط عازل  بيتومينى  مستحلب 

البارد.

وصف املنتج :
ويوفى  البارد  على  يستعمل  القوام  متوسط  بيتومينى  مستحلب  - سائل 

املواصفات القياسية العاملية للمواد العازلة لألغراض اإلنشائية.
- يكون بعد جفافه طبقة عازلة غير منفذة للماء عالية املرونة وثابتة الكفاءة 

فى درجات احلرارة العالية واملنخفضة من  —5°م  إلى  +70°م ويبقى محتفظاً 
بخواصه وغير منفذ للمياه حتى لو تعرض للشد أو االمتطاط إلى 2-9 أمثال 

طوله األصلى حسب سمك الطبقة املنفذة.
اخلرسانية  والرطبة  اجلافة  األسطح  على  كبيرة  والتصاق  متاسك  قوة  - له 

والطوب واخلشب واحلديد.
- مقاوم جيد جلميع أنواع الكيماويات التى عادة ما تتعرض لها املنشآت.

مجال االستعمال:  
- أعمال عزل األسطح والبلكونات واحلمامات ودورات املياه واألساسات

 واملنشآت حتت سطح األرض والبدرومات واحلوائط السائدة واكتاف الكبارى
وحمامات السباحة واخلزانات ... الخ.

 - كالصق أللواح االستيروبور والفلني و ألواح األدفى فوم العازلة للحرارة
 وألواح البالستيك والفينيل على األسطح اخلرسانية والبالط.

 - يخلط بحوالى 30% بودرة رمل أو حجارة ويستعمل كمادة حشو للفواصل
 جيدة املرونة.

اخلواص الفنية: )عند25°م( 
               — الكثافة)كجم/لتر(                            1.00 ± 0.02 

               — الرقم االيدروجيني                             11-9

               — مقاومة احلرارة          من —5°م  إلى  +70°م
طريقة التشغيل:

 - يجب تقليب السيروبالست قبل االستعمال مباشرة تقليباً جيداً حتى
  الوصول إلى قوام متجانس متاماً.

 - يجب تنظيف األسطح أوالً من األتربة والزيوت والشحوم.
 - يتم دهان طبقة برامير من مادة السيروبالست أو السيروتكت اخملفف

 باملاء بنسبة 1: 2 إلى 3:1 لضمان التصاق أقوى مع االسطح.
 - تدهن طبقتني إلى ثالث طبقات من السيروبالست باستعمال الفرشاة

 أو الرش ولتسهيل التشغيل ميكن تخفيف السيروبالست بنسبة
  10 — 20% باملاء.

 - تدهن الطبقات التالية بعد حوالى 6 ساعات من الطبقة السابقة وبعد
 وصولها إلى درجة من اجلفاف متكن من املشى عليها.

- تبلل معدات التنفيذ باملاء قبل االستعمال وعلى فترات أثناء التشغيل
وتغسل جيداً باملاء بعد االستعمال مباشرة.

معدل االستهالك:
- حوالى 1 — 2كجم/م2 لألسطح واحلمامات.  

- 3كجم/م 2     للبدرومات واملنشآت حتت األرض.  

التخزين : ملدة 6 أشهر حتت ظروف تخزين مناسبة.
1كجم، 4كجم، 15كجم، 125كجم. العبوات : 

والرطوبة للمياه  العازلة  د  املوا منتجات 
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