
 

 

  أكوا بيتومين )مركبين( 

 ال يحتوي مذيبات من مركبين وهو مائي االساس عازل للماء  طالء هوأكوا بيتومين )مركبين(  وصف المنتج:  

  حيث يمتاز المنتج بكونه مرن ويحتوي البيتومين ضمن تركيبته.

هو منتج للعزل المائي لالجسام الخرسانية المدفونة تحت االرض كأساسات المباني   االستخدام:أوجه     
 وجدران االقبية المدفونة.

 في حماية االجسام الخرسانية المعرضة لمياة الصرف الصحي او التي  يستخدم المنتج
 تتعرض لضغط ماء مؤقت وليس مستمر.

  لالسطح التي تتعرض للرطوبة بشكل بسيط كتراسات يمكن استخدامه كعازل مائي
 وشرفات المباني والحمامات والمطابخ )نقصد بذلك تحت السيراميك(.

 كطالء للعزل المائي السطح الخرسانة والحجر الطبيعي واللياسة  يستدخدم المنتج
االسمنتية والقرميد والبلوك االسمنتي  وفوق الترويبة اضافة الي امكانية استخدامه 

 تحت الباركيه.
  يمكن استخدامه في اعمال ترميم مواد العزل القديمة المصنعة من البيتومين كروالت

 البيتومين او من االسفلت.
 استخدامه كالصق اللواح الفوم الخاصة بالعزل الحراري. يمكن 

 
 لفوائد التالية:المنتج يعطي ا فوائد المنتج: 

 .المرونة العالية والقدرة علي تغطية الشروخ ضمن السطح 
 .يشكل طبقة بيتومينية مرنة علي االسطح العمودية او االفقية تعمل كعازل مائي 
  المنتج غير ضار بالبيئة حيث انه منتج مائي وسهل االستخدام لالسطح الداخلية او

 المغطاه.
 .قدرة التصاق عالية جدا مما يعطي عمرا خدميا طويال ال يحدث به تقشر للدهان 

 
صالحية المنتج /    

 التخزين:وظروف 

 شهرا من تاريخ االنتاج  12صالحية المنتج 

يجب ان يتم تخزين المنتج وفق قوانين البلد المتبعة ويجب ان يتم التخزين في مكان جاف وجيد 
 التهوية وبعيدا عن أي مصدر للحرارة او عن أشعة الشمس المباشرة.

 
)ضمن عبوات  بيتومين مطاطي  كغ سائل 16بودرة اسمنتية + كغ   8المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 (بالستيكية
 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 

 الخواص الفيزيائية للمنتج  
  أسود مائل للبني اللون: 

 اسمنتي مرن  يازل مائي بيتومينع البنية الكيميائية: 

مقاومة ضغط  

 :DIN 1048))الماء
 بار  7 

 ة تطبيقدرجة حرار 

 :المنتج

 41درجة مئوية )بين  35درجة مئوية و + 5يجب تطبيق المنتج ضمن درجات حرارة بين +

( وهذه الحرارة يجب ان تكون درجة حرارة السطح درجة فاهرنهايت  95درجة فاهرنهايت و 

 ايضا.
 يتركغ / ل 1.1 :الكثافة النوعية 

بعد  مزمن االستخدا 

 :الخلط
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 ملم  2 – 1.5 :سماكة الطبقة المطلوبة 

 (درجة فاهرنهايت 73.4درجة مئوية /  23ثالث ساعات )+ :زمن اعادة الطالء 

 هوائي رش  –رولة  –فرشاة  وسيلة التطبيق: 

 (درجة فاهرنهايت 73.4درجة مئوية /  23)+ساعة  48 :ن التصلب الكاملزم 

 للعزل المائي ضد الرطوبة : - معدل االستهالك: 
 ملم ( 3)بسماكة  ²كغ / م 3.3لي االقل ع

 للعزل المائي ضم الماء بدون ضغط : -
 ملم(  4)بسماكة  ²كغ / م 4.4لي االقل ع

 للعزل المائي للماء بضغط: -
 ملم (  6)بسماكة  ²كغ / م 6.6علي االقل 

 ليستخدم كالصق اللواح الفوم الخاصة بالعزل الحراري: -
 ²كغ / م 2علي االقل 

 
 مقدار وزني من البودرة االسمنتية  1مقدار وزني من السائل البيتوميني +  2 نسبة الخلط:

يجب أن يكون السطح خاليا من األوساخ والغبار والشحوم واألجزاء الضعيفة. كما يجب ان يكون  :تحضير السطح 
ة يجب ازالتها بالكامل كما السطح متماسكا وصلبا وفي حال وجود اجزاء ضعيفة وغير متماسك

تجذيب االجزاء الحادة ضمن السطح. ايضا يجب معالجة التشققات الموجودة ضمن السطح  يجب 
)الصنفرة( بواسطة ديسكات باستخدام مادة حشو مناسبة كما يجب تحضير السطح بواسطة الحف 

عد ذلك يجب تأسيس السطح باستخدام اساس مناسب وبالنسبة للمناطق المكشوفة ماسية. ب
ث عزل )نعلة جانبية ( عند نقطة التقاء االسطح العامودية مع االسطح والتراسات يجب عمل مثل

 درجة. 45االفقية وذلك بزاوبة 

 
يتم اضافة البودرة  يجب ان يتم خلط السائل البيتوميني بشكل منفرد لمدة دقيقتين علي االقل ثم الخلط: 

بالتدريج الي السائل مع الخلط بواسطة خالط كهربائي بطيء السرعة وذلك حتي ضمان ذوبان 

دقائق حتي يصبح الخليط ثقيال بعض الشيء  5كافة البودرة ضمن السائل. يجب االنتظار لمدة 

 ثانية ثم يتم تطبيقه علي السطح الذي تم تجهيزه كما ذكرنا سابقا. 30- 20ثم يتم الخلط لمدة بين 

المنتج يجب عدم تطبيق المنتج اال بعد مرور خمس ساعات من تطبيق االساس ويجب تطبيق  التطبيق 
علي شكل طبقتين بواسطة الرول او الفرشاة او الرش مع مراعات ان يكون الوجة الثانية بشكل 
متعامد مع الوجة الذي قبله ويجب ان يتم تطبيق الخليط علي كامل المساحة دون توقف. الخليط 

يجب  دقيقة ويجب عدم اضافة الماء الي الخليط باي حال من االحوال. كما 30يجب تطبيقة خالل 

ساعات بين الطبقات ويمكن لهذه الفترة ان تزيد باختالف درجات الحرارة  5االنتظار لمدة 

 ومستوي الرطوبة النسبية.
 

ساعة  24االسطح المطلية حديثا يجب حمايتها من االمطار والتجمد علي االقل لمدة   مالحظات مهمة: 

 بعد تطبيقها.
 .يجب عدم تطبيق المنتج في ظروف التجمد 
 + درجات  10يجب عدم تطبيق المنتج ضمن االجواء الماطرة وبدرجات حرارة اقل من

 مئوية.
  .يجب االنتباه الي ملصقات االمن والسالمة الموجودة علي العبوات 

 
 يجب غسل المعدات واالدوات مباشرة بالماء بعد انتهاء التطبيق. التنظيف: 

 



 

 

الخاصة باألمن والسالمة وظروف التخزين وكيفية التخلص من مخلفات للحصول علي المعلومات  االمن والسالمة : 
 من والسالمة الخاصة بالمنتج .المادة يجب علي المستخدم الرجوع الي اخر اصدار لورقة األ

 

 

 

 


