
 

 

 برايمر بوليوريثان )مركب واحد ( 

ذو من مركب واحد يحتوي مذيب وهو  أساس بوليوريثانهو برايمر بوليوريثان )مركب واحد (  وصف المنتج:  

لمنتجات العزل المائي المصنعة من )تم تصميمه لزيادة قدرة االلتصاق لزوجة منخفضة 

( مع اسطح المنشآت الشائعة. التمدد المصنعة من البوليوريثان ولمواد فواصلالبوليوريثان 

ا استخدامه كسيلر وطبقة مانعة للغبار علي االرضيات الخرسانية الجافة او المنتج يمكن ايض

  التي تتعرض للماء.

خدم المنتج علي االسطح الخرسانية شديدة االمتصاص كالخرسانة االعتيادية او يست - االستخدام: أوجه    
 اسطح القرميد.

 االسطح العديمة االمتصاص كااللمنيوم والحديد والزجاج. -
 يمكن استخدامه كطبقة سيلر او طبقة مانعة للغبار علي اسطح الخرسانة. -
الصيانة وفي اعمال  انظمة العزل المائي في اعمال ينصح به بشدة كمادة ربط فوق -

 .اعادة الطالء
 

 مما يجعله سهل التطبيق.المنتج من مركب واحد من البوليوريثان   :زات المنتجيمم 
 .يوفر بعد الجفاف طبقة اساس شديد التحمل 
 .يوفر طبقة ربط قوية بين السطح المدهون والطبقة النهائية للدهان 
 والمواد الكيميائية. المنتج مقاوم للماء 
 .يزيد من العمر الخدمي لطبقات العزل المائي 

 
األسطح الممكن تطبيقه    

 :عليها

  والبلوك االسمنتي.ر الطبيعي اللياسة االسمنتية  والحجفوق االسطح الخرسانية )البيتونية( و
 والخشب.وفق االسطح المعدنية واسطح الفايبر جالس 

صالحية المنتج /    

 وظروف التخزين:

 شهرا من تاريخ االنتاج   12صالحية المنتج 

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

 
 )ضمن عبوات معدنية(   كغ 15المنتج متوفرة بالعبوات  العبوات المتوفرة: 

 التعبئة قد تختلف من بلد الي آخر تبعا الحتاجات السوق المحلية 
 

 
 



 

 

 
 :الخواص الفيزيائية للمنتج  
  شفاف اللون : 

 المع المظهر: 

نسبة المواد الصلبة  

 بالحجم:

55  % 

 ميكرون قشرة جافة (  75متر مربع / ليتر )بسماكة   7.34 معدل الفرد النظري: 

السماكة المطلوبة من  

 المنتج :

 ميكرون   100 – 75

 ( ASTM D 903) ²نيوتن /مم 0.2 ± 2.2 :االلتصاق علي الخرسانة 

 كغ / ليتر 0.97 : الكثافة النوعية 

 95 (ASTM D 2240 )< ( Shore A)القساوة  

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20)ساعات   6 الجفاف لللمس : 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20)ساعة  24 الجفاف الكامل: 

)علي  زمن اعادة الطالء 

 :  االقل( 

 فهرنهايت( ° 68سيليزية /  ° 20ساعة ) 4-6

  تفاصيل التطبيق: 

 الرش الالهوائي الفرشاة / الرول /   وسيلة التطبيق 

 مخفف بولوريثان  المخفف: 

 %(5الرش الالهوائي ) - الرول )المنتج ال يخفف(  نسبة التخفيف: 

 يجب ان يكون السطح متماسكا ونظيفا وخاليا من الشوائب واالوساخ. ويجب ازالة الشوائب :تحضير السطح 
فمن  بواسطة الحك بواسطة مشحاف معدني او بواسطة العصف بالرمل. وفي بعض االحيان

االهم القيام بعملية تجهيز السطح بواسطة الوسائل الميكانيكية المناسبة او عبر استخدام الوسائل 
 الكيميائية اي بواسطة االحماض.

 
طبقات االساس الممكن  

 استخدامها تحت المنتج :

 يوجدال 

يتم خلط المنتج جيدا قبل التطبيق ثم يمكن تطبيق المنتج بواسطة الفرشاة او الرول. يجب تطبيق  :تطبيق المنتج 
طبقتين من المنتج بناء علي طبيعة ومدي مسامية السطح.مع ضرورة تطبيق معدالت الفرد 

 المذكورة سابقا ووفق السماكات المحددة سابقا.
مالحظة مهمة: ال ينصح بتطبيق المنتج علي ارضيات الخرسانة التي تحتوي رطوبة وفي حال 

 وجود رطوبة بالسطح ينصح باستخدام اساس بولي فليكس )مركبين( 
 

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 

 



 

 

 ساعة. 24يجب أال تتعرض المواد المطبقة حديثًا للمطر والصقيع لمدة   مالحظات مهمة : 

  على السطوح الرطبة والمجمدة. يتم تطبيق المنتجال 
  او درجة حرارة ادني من في الطقس الممطر والضباب  المنتج قيتطبيتم ال ينبغي أن 

 درجة مئوية. 10+ 

 من والسالمة الموجودة علي العبوة يجب االنتباه إلشارات األ 
  التعرض لألمطار الغزيرة  للماء المتحرك أثناء التطبيق. السطح تعرضيال ينبغي أن

 .انجراف المادةالنهائي قد يؤدي إلى جفاف قبل ال
 

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

يجب تطبيق المنتج في مكان جيد التهوية. يمنع التدخين من المكان. ويجب عدم تطبيق المنتج  االمن والسالمة : 
المنتج في مكان مغلط فيجب استخدام الوسائل  وفي حال استخدام قرب اي مصدر لللهب.

رة لبس اقنعة خاصة بالمذيبات. كما يجب الكهربائية المناسبة لتغيير الهواء بالمكان مع ضرو
الهواء وبالتالي فان هذه المذيبات المتبخرة ستكون نسبتها ان نعلم ان المذيبات العضوية اثقل من 

اعلي في المناطق القريبة من االرض. لمزيد من المعلومات يمكنكم طلب بطاقة االمن والسالمة 
 الخاصة بالمنتج.

 
 


