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لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة النشرة الفنية المفصلة باللغة اإلنجليزية

- تجمع األولى الصناعي - منطقة المطورين ۱٤قطعة 
مدينة السـادس من أكتـوبر - جمهورية مصـر العربية

(+ +) - تليفاكس :    ( ٢٠٢تليفون :   ( ٣٨٥ ٨٨ ۱٠۹ ٢٠۱۱۱ ۹٥٤ الموقع اإللكتروني :٨٢٦۷
البــريد اإللكتروني :

للدعم الفني برجاء
٠۱۱۱اإلتصال على :    ٨٤٨ ۷٨٨٠

تعليمات األمان                                                                                              
    تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.

 ال خطورة في نقل المادة.                                                                                   
 غير سامة طبقا لقواعد الصحة واألمان السائدة.                                            

وإذا حدث تالمس مع العين أو األغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.    عند التالمس مع الجلد يجب الغسل فورا بالماء والصابون
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مقاومة عالية لألشـعه فوق البنفسـجية والماء وأيونات الكلوريد والكبـريتات.

عالي المرونه يعالج الشـروخ الشــعرية باألســطح الخرســانية واألســمنتية.

قوة إلتصاق عالية باألسطح الخرسانية والحديدية ومعظم األسطح المعمارية.

يساعد في العزل الحراري حيث يخفض من درجة الحرارة داخل المنشـآت.

تراي - أكري برووف
دهان عزل مطاطي بأساس أكريلك.

دهان حماية وعزل من مركب واحد بأساس أكريلك مائي يعطي عند الجفاف طبقه عالية المطاطية عازلة للماء
ومقاومة لألشعة فوق البنفسجية والظروف الجوية المختلفة.

البيانات الفنية 

اللون

نسبة المواد الصلبة

التعبئة

الصالحية

التخزين

٢ %٦٠      

٢٠بستالت  كجم

 شهر من تاريخ اإلنتاج في عبواته المغلقة۱٢

في مكان جاف بعيدا عن التعرض ألشعة الشمس

أبيض أو حسب الطلب

وصف المادة

اإلستعماالت
حـــــــــــماية وعزل األسقـــــــــــف الخرســـــــــــانية.
حـماية وعزل األسقـف المعدنية وأسقـف األسبســتوس.
طبقة حمايه نهائية فوق طبقة عزل البولي يوريثان فوم.
 حـماية طوابــق الجراجات وأماكن إنتظار الســيارات.
   عزل األنفاق وقــــــــــــــــــواعد الكبـــــــــــــــــــاري.

التطبيق واإلستخدام                                                                                           
إعداد السـطح                                                                                                  
يتم تنظيف األســـــــطح المراد دهانها جيدا قبــــــــل دهان المادة.                                        

يتم صنفرة جميع األسطح قبل الدهان واألسطح المعدنيه يتم صنفرتها جيدا الزالة الصدأ.               
۱:٢يتم تخفيف الماده بـالماء بنسبـة  ودهانها كوجه تحـضيري على األسـطح الخرسـانية لســد المســام.
يتم تنفيذ الوجه التحضيري بإستخدام الرولة أو الرش ويترك حتى الجفاف التام قبل تطبيق الوجه األول.
يترك الوجه األول حــــــــــــتى الجفاف ثم يتم دهان الوجه الثاني.                                        
معدل االستخدام                                                                                                

۱٫٥٠  -  كجم / م٢ / للوجه الواحد بسـمك ۱ مم فيلم جاف.                                         ۱٫٢٥
٦٥يمكن تدعيم طبقة الدهان بطبقه من لفات الجيوتكستايل غير المنسوجة بمعدل  جم / م٢ أو الفيبرمش
قبل جفاف الوجه األول.                                                                                       
۷٢يتم ترك الدهان لمدة  ســــــاعة للحــــــصول على أعلى كفائة.                                        
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المميزات
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مركب واحـــد ســـهل التطبـــيق غير ســــام.

مقاوم لعوادم السيارات وثاني أكسيد الكربون.


