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معدل اال�ستهالك :  
- كمادة اإ�سافية للمونة االأ�سمنتية لرفع مقاومتها لنفاذية املياه 20 - 40 كجم/م3.

- دهان الأعمال العزل 1 - 2 كجم /م2.
- الأنتاج مونة ال�سريوتكت 1 العازلة 250 كجم /م3.

 ... ) يتبع(

م�ستحلب بيتومينى لعزل االأ�سقف والبدرومات ودورات املياه �سد الرطوبة واملياه.
املوا�سفات القيا�سية :

يوفى ا�سرتاطات املوا�سفات القيا�سية العاملية  DIN 18195-2 للمواد العازلة لالأغرا�ض االإن�سائية.   
جمــال اال�سـتعمال :

- دهان لعزل وحماية االأ�سقف النهائية واأ�سقف دورات املياه واالأماكن املعر�سة للرطوبة الدائمة.
- دهان لعزل خزانات املياه االأر�سية والعلوية واالنفاق �سواء من الداخل اأو اخلارج.

- دهان لعزل االأ�سا�سات والبدرومات املعر�سة ل�سغط املياه اجلوفية وحماية االأ�سطح اخلر�سانية �سد االأمالح 
ال�سارة باملياه اجلوفية.

- الأنتاج املونة البيتومينية الغري منفذه للمياه والتى ت�ستعمل كطبقة عازلة فى املن�ساآت املعر�سة ل�سغوط 
املياه العالية وكمادة ح�سو للفوا�سل وكغطاء الأر�سيات امل�سانع واجلراجات.

فى  امل�ستعملة  املونة  خا�سة  املياه  لنفاذية  مقاومتها  رفع  بغر�ض  االأ�سمنتية  للمونة  اإ�سافية  كمادة   -
االر�سيات والبيا�ض.

- دهان مانع لل�سداأ الأر�سيات املربدات وال�سيارات واالأماكن املحيطة بالعجالت.
- ال�سق الألواح اال�ستريوبور والفلني واألواح االأدفى فوم العازلة للحرارة والبال�ستيك والفينيل على االأ�سطح 

اخلر�سانية وغريها.
- حماية لالأ�سطح اخل�سبية �سد الرطوبة ودهان للعلفات اخل�سبية.

اخلــوا�ض الفنيــة : )عند 25˚م(
0٫02 ± 1٫00 الكثافة )كجم/لرت( : 

11 - ٩ الرقم الهيدروچينى : 
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طريقة اال�ستعمال :  
- يجب تقليب �سريوتكت 1 جيدًا حتى الو�سول اإىل �سائل متجان�ض متامًا قبل اال�ستعمال.

- تنظيف االأ�سطح اخلر�سانية اجلافة اأو املبللة من االأتربة واملواد العالقة.
نفاذية  ح�سب   3  :  1  -  2  :  1 بن�سبة  باملاء  املخفف   1 ال�سريوتكت  من  حت�سريية  بطبقة  االأ�سطح  تدهن   -

االأ�سطح ودرجة رطوبتها.
- تدهن االأ�سطح بالطبقة التالية بعد 1 - 2 �ساعة وعادة تدهن االأ�سطح بطبقتني بعد الدهان التح�سريى املخفف.

تخفيف  ميكن  الر�ض  طريقة  )فى  اال�ستعمال  ل�سهولة  الر�ض  بطريقة  اأو  العادية  بالفر�ساة  الدهان  يتم   -
ال�سريوتكت 1 باملاء بن�سبة 10 - ٪20 (.

- لرفع مقاومة املونة االأ�سمنتية العادية �سد ت�رسب املياه والرطوبة ي�ستعمل ال�سريوتكت 1 املخلوط باملاء 
بن�سبة 1 : 3 - 1 : 6 بداًل من مياه اخللط العادية.

 6(  : االأتية  بالن�سب  اخللط  يتم  للمياه  منفذة  والغري  االنكما�ض  قليلة  املرنة   1 ال�سريوتكت  مونة  الأنتاج   -
كجم اأ�سمنت + 14 كجم �سريوتكت 1 + 80 كجم رمل مدرج( ثم ي�ساف املاء بالقدر الكافى للو�سول 

لقوام الت�سغيل املطلوب.
- تبلل معدات التنفيذ باملاء قبل اال�ستعمال وعلى فرتات اأثناء الت�سغيل وتغ�سل جيدًا باملاء بعد اال�ستعمال مبا�رسة.

- يتم عمل طبقة حماية منا�سبة اأعلى العزل لالأ�سطح املعر�سة للعوامل اجلوية وامليكانيكية.
التخــزين :  ملدة 6 �سهور حتت ظروف تخزين منا�سبة.

العبـــوات :  1 كجم / 4 كجم / 15 كجم / 125 كجم.


