
 

 

   ( SBأكواتيك شيلد )

 اساس كحولي ذات سيالن سيلوكسانهي مادة تستند في تركيبتها علي ال  SB أكواتيك شيلد وصف المنتج:  

 طارد للماءفي عمق السطح حيث يتفاعل كيميائيا لتشكيل حاجز  يقوم بالتغلغل طارد للماء  الذي 

سيقلل من مما سنوات ،  10ضمن مسام السطح حيث يستمر عمل هذه المادة لمدة زمنية تفوق 

يوقف علي الفور  SBان منتج اكواتيك شيلد  .٪ 95ياه السطحية بنسبة تصل إلى امتصاص الم

الناتج  تلفالبان الجليد المتجمد و، الحفر ، ذو تآكل الطبقة ثار الضارة المتصاص الماء ، مثل اآل

 . فطريات علي السطحنمو العفن والكما انه يمنع ،  تبقع السطح ،  عنه

 .أسطح الخرسانية  - :أماكن االستخدام    
 .الخرسانة المدعمة بالحصى -
 االرضيات علي اختالف انواعها. -
  .الحجر الطبيعي -
 .الحشو المختلفة المالطات ومواد -
 .الكراجاتارضيات  -
 .الممرات  -
 .جوانب المسابح والباحات  -
 ارضيات المحالت وارضيات المستودعات وغرف التخزين. -
 .الجدران االستنادية -

 
 ستحافظ علي المظهر الطبيعي للسطح المدهون وكانه غير مدهون. - فوائد المنتج: 

ستقلل المشاكل الناتجة عن امتصاص الماء مثل التبقع وتغير اللون او تآكل السطح  -
 وما شابه ذلك.

 تقلل من نمو الفطريات علي السطح. -
ن الجليد علي السطح كما سيقلل مشاكل االمالح المستخدمة في اسيقلل من اثار ذوب -

 ازالة الثلوج.
 سيقلل من مشاكل انتقال الرطوبة ضمن االسطح الخرسانية  -
 سيقلل من ظهور العفن والفطريات علي السطح  -

 
األسطح الممكن طالؤه    

 بها:

 ح المسامية.االسطح الخرسانية )البيتونية( واللياسة االسمنتية  والحجر الطبيعي وكافة االسط

صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج  24صالحية المنتج 

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

 
 ()ضمن عبوات معدنية ليتر     5المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 الخواص الفيزيائية للمنتج  
 شفاف )عديم اللون (  اللون: 

نسبة امتصاص السطح  

 للماء:

0.3  % 

 يتر )علي سطح الحجر الطبيعي( مربع / ل متر 10 معدل الفرد النظري: 

 متر مربع / ليتر )علي االسطح االسمنتية( 5
 فهرنهايت( ° 77سيليزية /  ° 25كغ / ليتر )  ± 0.75 الكثافة النوعية للمنتج : 



 

 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20) دقائق 10 – 8 الجفاف لللمس: 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20) دقيقة 40 - 30 الجفاف الكامل: 

 الفرشاة او الرول او بواسطة الرش اللهوائي او باستخدام مضخات يدوية منخفضة الضغط. وسيلة التطبيق: 

 المنتج جاهز لالستخدام ويجب عدم خلطه باي مادة. المخفف:  

وم يجب أن يكون السطح نظيفًا وجاًفا وخاليًا من آثار األوساخ والشح الصحيح للمنتجلالستخدام  تطبيق المادة: 
. المنتج تغلغلوأي ملوثات أخرى قد تتداخل مع  اي اثار عضوية علي السطحوالزيوت والغبار و

درجات مئوية وتبقى فوق  4درجة فهرنهايت /  40يجب أن تكون درجة حرارة السطح أعلى من 

المنتج كما استخدام كما يجب ساعة على األقل.  24جات مئوية لمدة در 4درجة فهرنهايت /  40

اختبار في منطقة  . قم دائًما بتطبيق "بات أخرىال تخفف بالماء أو أي مذي" هو دون اي اضافات
النتائج مقبولة لالستمرار. استخدم رقعة االختبار من كون وتأكيد  ضمن مكان العمل  غير واضحة

 حماية المساحات الخضراء من الرش الزائد.ا يجب كمهذه لتحديد مستويات التغطية الكافية. 
كما تعتبر مكنة رش . بواسطة الرش بضغط منخفضبشكل أفضل  SB اكواتيك شيلديتم تطبيق 

معدات الرش الالهوائية أكثر فعالية للمشاريع  المبيدات اليدوية مثالية لتطبيق هذا المنتج اال ان
 ضمنين تاثن طبقتين تطبيقيجب . الرولةرشاة أو يمكن تطبيقه أيًضا بواسطة الفكما الكبيرة. 

 .االفقي سطحالح للمنتج بالتجمع على معدالت التغطية الموصى بها. ال تسم
 طبقةال جفافماء بعد فترة وجيزة من الطبقة الطاردة للهام: ستبدأ األسطح المعالجة في تطوير

، فمن الضروري تطبيق الطبقة الثانية فوًرا بعد جفاف  المنتج مائي  نظًرا ألن للمنتج و األولي
. هذا قد تقوم الطبقة االولي بطرد الطبقة الثانية وال تسمح لها بالتغلغل الطبقة األولى ، حتى ال 

 يعني أن المشاريع الكبيرة سوف تحتاج إلى إكمال في أقسام.
 

الفينيل واألسفلت تستخدم على  فال ؛  مساميةاالسطح الغير يست فعالة على لالمادة  - محددات استخدام المنتج: 
 المشطبة بنوع معين من الدهانات.أو  ةالمطلي ألسطحوالمعادن وا

 4وهذا يتطلب بين  سيتم تحقيق أقصى مقاومة للماء بمجرد اكتمال التفاعل الكيميائي -
 أيام.  7الي 

 المنتج ذو خاصية طرد محدودة للزيوت. -
 بالماء. ال ينصح للغمر المستمر -
 ال ينصح باعادة طالؤه باي نوع من الدهانات او السيلرات. -

 
فهرنهايت  ° 41سيليزية /  ° 5يجب أن تتم عملية تطبيق الدهان والجفاف بدرجة حرارة أكثرمن  ظروف التطبيق: 

 %. كما يجب تطبيق المنتج علي سطح جاف ونظيف. 75ونسبة الرطوبة النسبية اقل من 

 
التعامل مع المنتج بعناية قبل وخالل التطبيق مع اتباع كافة تعليمات السالمة الموجودة يجب  االمن والسالمة : 

علي العبوة كما يرجي االطالع علي بطاقة االمن والسالمة الخاصة بالمنتج والخاصة بشركة 
 هايبرفليكس كما يجب اتباع تعليمات االمن والسالمة المتبعة ضمن البلد الذي يتم به التطبيق.

فادي ابتالع المنتج او استنشاقه كما يجب تفادي مالمسته للجلد او العيون مع اتخاذ كافة يجب ت
خطوات االمن والسالمة ضد كافة االخطار التي تضر بالبيئة ويجب تطبيق المنتج في مكان جيد 

 التهوية.

 


