
 

 

 MS - 420بوليوريا 

المذيبات من مركبيين سريع التصلب ويطبق  هو    MS - 420بوليوريا   وصف المنتج:   عبارة عن منتج خالي من 

بطريقة الرش يرتكز في تركيبته علي البوليوريا األروماتية وهو مناسب العمال العزل المائي وفي 

اعمال حماية وعزل االسطح عموما. المنتج يتألف من مركبين سريعي التفاعل احدهما االيزو سيانيد  

االمين ح الهدف واالخر هو  البعض ضمن مكنة مخصصة لهذا  المركبين مع بعضهما  يتم خلط  يث 

ليشكل طبقة اروماتية عديمة النفاذية للماء وعالية الكثافة وهي صلبة ومرنة للعزل المائي تقوم علي 

البوليوريا النقية. حيث تتمتع الطبقة بمقاومة عالية لالهتراء الميكيانيكي والكيميائي. المنتج مصمم  

وطالء االسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية والسيراميك والجيوتكستايل حيث ان المنتج   لحماية

يتفاعل خالل ثواني ليعطي بعد الجفاف طبقة مرنة وصلبة ومتينة. المنتج يتصلب بسرعة عالية جدا 

 دون اي اضافات للمنتج. درجة مئوية  20 -وهو مناسب ححتي للتطبيق ضمن درجة حرارة اقل من 

 يستخدم المنتج في ما يلي :  :أوجه االستخدام  
 يطبق المنتج علي السطح المباني المائلة او المستوية )القابلة للمشي عليها(   ➢
 يستخدم المنتج في طالء شرفات المباني والبلكونات.  ➢
 ارضيات المصانع التي تتطلب طالء عازال للماء ومقاومة عالية لالهتراء. ➢
 كطالء تحت االسفلت في المنشآت الخرسانية وفي االعمال المدنية. يستخدم المنتج  ➢
 يستخدم المنتج في طالء الخزانات والمجاري المائية الخاصة بمياه الشرب.  ➢
 يستخدم المنتج في عزل أساسات المباني والجدران االستنداية الخرسانية للمباني. ➢
 تابعة لها .يستخدم المنتج في عزل أسطح المباني الخضراء والجدران ال ➢
يستخدم المنتج كطالء حماية في منشآت توليد الطاقة وفي محطات اعادة التدوير وفي  ➢

 محطات معالجة المياه ومحطات معالجة مياه المجاري وفي المشاريع البيتروكيماويات. 
يستخدم المنتج في طالء المسابح والمدن المائية وفي طالء البحيرات وفي المنشآت  ➢

 بحر.القريبة من شط ال
 يستخدم المنتج في طالء وحماية العربات والقوارب المائية.  ➢
 يمكن استخدام المنتج في حماية الفوم الحراري الذي يطبق بواسطة الرش. ➢
 يستخدم المنتج كطالء حماية في الصناعات البحرية وتطبيقاتها.  ➢
التعدين وفي صناعات  يستخدم المنتج كطالء حماية في صناعات النفط والغاز وفي اعمال  ➢

 توفير الطاقة ومحطات معالجة المواد الكيميائية. 

 

الفوائد الخاصة  

 بالمنتج: 

 المنتج يعطي الفوائد التالية: 

المنتج يعطي طبقة عزل مائية صلبة وشديدة المرونة وقادرة علي تحمل االهتراء حيث ان   •
 مائي مثالي.المنتج عند التطبيق يوفر صالبة وعمر خدمي طويل وعزل 

 المنتج يتمتع بعمر خدمي طويل مقارنة باي منتج اخر. •
 اعمال العزل التي علي تماس مباشر مع الماء يستخدم المنتج في  •
خواص التصاق المنتج تجعله مناسب للتطبيق علي كافة انواع االسطح حيث ان المنتج يتم   •

البوليوريثان , االخشاب , االسطح  تطبيقه علي اسطح الخرسانة , السيراميك , الحديد , فوم  
البيتومينية واالسفلتية , وفي كل حالة من الحاالت السابقة يجب ان يكون السطح متماسكا 

 ونظيفا وجافا عند تطبيق المنتج.
 يرة وذلك هو غير ضار بثقب االوزون.المنتج خالي من المواد العضوية المتطا •
 كن التي يطبق بها للخدمة.المنتج سريع التصلب مما يسرع من عودة االما •
 المنتج يعطي طبقة عديمة النفاذية وخالية من نقاط الوصل.  •
 المنتج صديق للبيئة. •
 المنتج عديم الرائحة. •



 

 

 المنتج يعطي ثبات عند التعرض للحرارة. •
 المنتج ذو مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية. •
 المنتج يتمتع بمقاومة عالية للصدمات ولالهتراء. •
 المنتج يتمتع بقوة التصاق فائقة. •
 المنتج يتمتع بمرونة عالية   •
 المنتج بقدرة عالية علي تغطية الشروخ في االسطح االسمنتية والخرسانية.  •
 المنتج يتمتع بقدرة عالية في مقاومة تآكل االسطح المعدنية.  •
ياة المالحة للكلور والم  المنتج بمقاومة جيدة لالشعة الفوق بنفسجية اضافة لمقاومة عالية •

 ومياه البحر. 
 يمكن تطبيق المنتج بسماكات عالية. •

 
 

صالحية المنتج /   

 وظروف التخزين: 

 شهرا من تاريخ االنتاج   6صالحية المنتج 

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

 
  كغ برميل )منج االيزو سيانيد(  200و  )المنتج االميني(  برميل كغ 200عبوة المنتج متوفرة ب العبوات المتوفرة: 

منتجات البوليوريا حساسة جدا للرطوبة اثناء التخزين لذلك يجب ابقاؤها في عبواتها محكمة االغالق. 
درجة   30-20المنتجات قبل التطبيق. يجب تخزين المنتج ضمن درجات الحرارة بين  كما يجب تحريك  

مئوية. كما يجب ابقاء المنتج بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية او البرودة العالية 
ة يجب استخدام المنتج بشكل مباشر. عندما يتم  وبعيدا عن اي مصدر للرطوبة. عندما يتم فتح العبو 

ح عبوة المركب الثاني يجب تحريك المنتج بشكل ميكانيكي قبل وضع مضخة مكنة الرش ضمن فت
 العبوة.

 
  الخواص الفيزيائية للمنتج 
 تج متوفر باللون الرمادي ويمكن تصنيعه باي لون وفق كتالوج الرالمن اللون:  

 لماع : المظهر)اللمعة( 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم: 

 )التغيير وفقا لللون( %  100
 

 ميكرون قشرة جافة( 1500/ ليتر )بسماكة   ²م 0.67 معدل الفرد النظري:  

 ميكرون قشرة جافة.  2000-1500 السماكة المطلوبة : 

  الكثافة النوعية 

 :  للخليط

 كغ / ليتر )مع مراعاة االختالف وفق للون(  ±0.05   1.10

استطالة المنتج عند   

 مئوية ° 23الكسر بدرجة حرارة 

>350  % 

قوة الشد بدرجة   

 مئوية ° 23حرارة 

>20 MPa  أيام  10بعد مرور 

 Shore Aالقساوة ) 

 : مئوية  °23( عند درجة حرارة 

>90 



 

 

 Shore Dالقساوة ) 

 : مئوية  °23( عند درجة حرارة 

>50 

قوة التمزق بدرجة   

 : مئوية ° 23حرارة 

48 kN/m(±3) 

درجة حرارة السطح  

 : اثناء التطبيق 

 درجة مئوية  90درجة مئوية و + 20-يمكن تطبيق المنتج علي سطح درجة حرارته 

الجفاف السطحي   

 : للمنتج

 مئوية(    ° 23ثواني )ضمن درجة حرارة   5 ±

 مئوية(  ° 23)ضمن درجة حرارة  ثواني  10 زمن التصلب   

نسبة المواد   

 العضوية المتطايرة: 

 % (   100)نسبة المواد الصلبة الغير متبخرة  0

نسبة الخلط )مقدار   

 وزني(  

   102)المركب االميني (   B: المركب  100: االيزوسيانيد Aالمركب 

نسبة الخلط )مقدار   

 حجمي( 

   100)المركب االميني (   B: المركب  100: االيزوسيانيد Aالمركب 

الخرسانية:   : تحضير السطح   سطح االسطح  تجهيز  يجب  حيث  المنتج.  اداء  علي  وبقوة  يؤثر  السطح  تحضير  ان 
الخرسانة الخرسانة   من  الضعيفة  االجزاء  ازالة  نضمن  بحيث  بالرمل  العصف  بواسطة  ميكانيكيا 

ولضمان تجهيز السطح وزيادة قدرة المواد علي التغلغل ضمن السطح المطبقة عليه. كما يجب ملء  
كافة الثقوب والحفر ضمن السطح بواسطة معجون ايبوكسي وكل االتربة الناتجة عن عملية تجهيز 

زالتها بواسطة الشفط الهوائي. اضافة الي ما سبق يجب ان ال تتعدي نسبة الرطوبة السطح يجب ا
% يجب استخدام اساس ايبوكسي مخصص   6% وفي حال وصولها الي    4في سطح الخرسانة نسبة  

للمناطق الرطبة حيث يجب قياس نسبة الرطوبة ضمن السطح بواسطة جهاز قياس الرطوبة. كما 
رة اثناء التطبيق اعلي بثالث درجات علي االقل من درجة حرارة تشكيل يجب ان تكون درجة الحرا

الندي وذلك لمنع تشكل الندي علي سطح الدهان اثناء التطبيق. كما يجب ان تكون الرطوبة النسبية 
 % اثناء التطبيق.   85ضمن الجو اقل من 

علي السيراميك: يجب التأكد من الترويبة بين السيراميك ويجب تفادي وجود فراغ ضمنها ولضمان 
تنظيف مثالي للسيراميك يجب استخدام مضخة ماء بضغط عالي  مع ضوروة اعطاء الوقت الالزم 

 لجفاف السطح 
 

من المذيب( وذلك للحصول يجب تأسيس السطح بواسطة منتج هايبر فليكس )سيلر ايبوكسي خالي   التأسيس:  
علي افضل التصاق للمادة. كما يجب رش كمية من رمل السيليكا علي االساس وهو رطب لخلط طبقة 
 التصاق قوية كما يجب اعطاء الوقت الكافي لالساس ليتصلب بشكل جيد قبل تطبيق طبقة البوليوريا 

 
ساعة من تطبيق االساس ويجب تطبيق المنتج من خالل   24  –  12يجب تطبيق البوليوريا بعد مرور   : تطبيق المنتج 

مكنة رش مركبين عالية الضغط وعالية الحرارة )مكنة خاصة( يجب ان تكون هذه المكنة قادرة علي 
المنتج حجميا بنسبة   المركبين يجب تسخينهما الي درجة حرارة    1:    1خلط  مئوية   °  70. وكال 

وللحصول علي افضل تطبيق للمنتج يجب ان ال يخف ضغط الضخ ويجب ان يتم معارته دائما اثناء 
ويجب االخذ باالعتبار عدم اضافة اي مذيب او مخفف للمنتج اثناء التطبيق. قبل بدء التطبيق   التطبيق

للحصول   يجب تحريك المركب االميني لمدة ثالثين دقيقة باستخدام خالط خاص بعبوة البرميل وذلك
علي منتج متجانس اثناء التطبيق. منتجات البوليوريا االروماتية ذات مقاومة جيدة لالشعة الفوق 
بنفسجية للشمس ولكن ال تتمع بثبات اللون تحت اشعة الشمس. حيث يمكن ان يظهر علي السطح 

تج التي يتمتع  تغيير باللون ولكن دون ان يكون لذلك تاثيرا علي الخواصل الفيزيائية ومقاومة المن



 

 

ساعة من    12بعد مرور    PU 200بها ولتفادي ذلك يمكن طالء المنتج بطبقة من منتج هيبرفلور  

 تطبيق البوليوريا. 
المصلب الخاص   

 بالمنتج: 

ان المصلب الخاص بهذا النوع من المنتجات ذو حساسية عالية للرطوبة حيث ان بعض قطرات من  
تصلب المنتج لذلك يجب اتخاذ الحذر في حال استخدام عبوات مفتوحة الماء قد تؤثر بشكل سلبي علي  

 للمنتج ويجب تخزين المنتج في مكان جاف وفي عبوات محكمة االغالق.
 

يجب التعامل مع المادة بحذر ويجب دراسة كافة عالمات االمن والسالمة الموجودة علي المنتج كما  االمن والسالمة :  
ورقة االمن والسالمة الخاصة بالمنتج واتباع ارشادات االمن والسالمة التي تقرها يجب االطالع علي  

السلطات المحلية ضمن بلدك. يجب تفادي التماس المباشر مع الجلد او العيون كما يمنع منع بات 
ابتالع المادة كما يجب اتخاذ تدابير الحماية من الحريق اثناء التطبيق ويجب تطبيق المنتج في مكان 

 جيد التهوية. 
 

 

 


