
الوصف:
دهان إسمنيت عايل الجودة، من مركبني، عاىل املرونة واإلستطالة،معدل بالبوليمر و يستخدم مبارشة عىل أسطح الخرسانة واللياسة والبلوك. 

االستخدام:
يستخدم لعزل املياه يف :

• خزانات مياه الرصف.
• أقبية املباين.

• أحواض السباحة.
• األحواض املائية.

• األماكن الرطبة مثل املطابخ ودورات املياة والبلكونات والرشفات.
• األنفاق واملمرات تحت االرض.

• مواقف السيارات.
• قنوات مياه الري .

• أسطح املباين تحت البالط.
• يحمي الخرسانة والهياكل اإلنشائية الىت تتعرض للضغط الهايدروستاتييك املوجب والسالب.

الخصائص:
• عند خلط املركبني (مركب A البودرة + مركب B السائل) يتكون خليط متجانس يسهل  تطبيقة عىل األسطح األفقية والرأسية بسهولة بالفرشاه، الرولة أو عن طريق الرش .

• مرونة عالية 
• مقاومة القلويات  .
• مانع لترسُب املياه.

• مقاومة عالية لظاهرة التمُلح.
• إستطالة عالية و مقاومة التشققات .

• التصاقية عالية مع جميع األسطح األسمنتية.
• يحمي الخرسانة من الضغط الهيدروستاتييك املوجب والسالب  حىت ١٫٥ بار.

• يمكن تطبيقه حىت سماكة ٢مم.
الخصائص الفيزيائية:    

B مركب                                 A مركب                                                     
 • الشكل واللون:                             بودرة رمادي                           سائل أبيض
 • نسبة الخلط                                                   ٢                                          ٠٫٨٢٨

 • الكثافة الجافة:                       ١٫٤ كجم/لرت                             -----
 • الكثافه الرطبة :                           -----                                   ١٫٠١ كجم/لرت.

 • نسبة املواد الصلبة:                       ١٠٠ ٪                                    ٢± ٤٥٪
 • كثافه الخليط:                                           ١٫٦٥ كجم/لرت.

 • السماكة:                                  ١ – ٢ مم .   للطبقة الواحدة  
 • فرتة التشغيل:                                           ٣٠ - ٦٠ دقيقة                               

 • أكرب حجم للحبيبات:            ٠٫٤ مم
 • معدل الفرد:                              ١٫٣ - ١٫٧ كجم / م٢ /مم.  معدل الفرد يختلف تبعاً ملدى إستوائية السطح

 • قوة اإللتصاق:                          > ٠٫٨٠ نيوتن / مم٢ .

تجهيز السطح:
 • «الجزيرة فلكيس جارد» مناسب لعزل األسطح الخرسانية وأسطح البلوك واللياسة.

 •  األسطح املراد عزلها يجب أن تكون قوية ومتماسكة وتنظف جيدا من األتربة وعيوب اللياسة واألجزاء غري املتماسكة.
 • يجب إزالة األتربة والزيوت والشحوم واملواد العالقة والدهانات اليت تؤثر عىل تماسك املادة مع السطح.

 • ينصح بتجهيز السطح ميكانيكاً عن طريق الرتميل sand blasting، أو بتنظيف السطح بضغط ماء عايل أو عن طريق السنفرة ميكانيكياً.
 • الفراغات والنتوءات يجب أن يعاد تكسريها وإعادة إصالحها بإستخدام مواد الرتميم اإلسمنتية وإستخدام «جاز إيبوكيس كراك فيلر ESP» ملعالجة التشققات.

 • الفواصل بني الحوائط واألرضيات يجب أن تحفر بعمق ٢٠ x ٢٠مم بطول الفاصل وتمىلء بعد ذلك بمواد الرتميم املناسبة.
 • يجب معالجة األركان الحادة بإستخدام خليط من ( ١٫٦ كجم إسمنت + ٤  كجم رمل + ١ كجم «الجـزيـرة ريـبونـد ١٠٠» ) وتطبيقه بزاوية ٤٥ درجة.

 • األسطح املراد عزلها يجب ان تكون مستوية بقدر اإلمكان ويجب ترطيبهابإستخدام املاء النظيف بدون ترك كمية من املاء متبقية عىل السطح قبل البدء يف التطبيق.

الخلط:
 • إبدأ الخلط ميكانيكاً بإضافة املركب (B) إىل وعاء الخلط ثم أضف محتويات الكيس مركب ( A) ببطىء أثناء الخلط.

 • إستمر يف الخلط ملدة ٣ دقائق للحصول عىل خليط متجانس خاٍل من أي تكتالت للبودرة وضمان عدم التصاقها بجدار وعاء الخلط.
 • الخليط االن جاهز لإلستخدام.

إصدار : ٢٠٢١صفحة : ١ / ٢
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تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النرش، وهي قابلة للتغيري دون إشعار مسبق. يجب عىل املستخدم االتصال برشكة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديالت قبل 
تحديد أو طلب املنتج. املعلومات املقدمة من خالل هذه املستندات ال تعترب شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات املوجودة بهذه املستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفين لدى 

دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل املسؤولية املرتتبة عىل ذلك.
ال توجد لدينا املقدرة عىل التحّكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل اليت تؤثر عىل استخدام أو تطبيق املنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو  ضمين من خالل هذه املستندات. نحن 

نضمن منتجاتنا بما يتماىش مع جودة الجزيرة, وال نتحمل أي مسؤولية عن األداء والتغطية أو اإلصابات الناجمة عن استخدامها. املسؤولية ، إن وجدت، تقترص عىل استبدال املنتجات.

إصدار : ٢٠٢١صفحة : ٢ / ٢

إرشادات التطبيق:
 • يجب تطبيق «الجزيرة فلكيس جارد» عىل سطح تم ترطيبه باملاء النظيف بدون ترك كميات من املاء متبقية عىل السطح.

 • يتم دهان الطبقة األوىل بواسطة الفرشاه او الرولة أو الرش بمعدل  استهالك ١٫٧ كجم/م٢ 
 • يجب ان ال يتم دهان املنتج بسماكة رقيقة جداً ويجب أن يدهن يف اتجاه واحد وبسماكة متساويه حىت يعطي شكالً نهائياً أنيقاً و يراعى عدم إضافة املاء إذا ما لوحظ جفاف

املنتج أثناء التطبيق ولكن يمكن إعادة ترطيب السطح مرة أخرى.
 • املساحة اليت تزيد عن ٢٠ م٢ ألفضل نتائج للعزل تحتـاج إىل وضع شبك من األلياف الزجاجية «الجزيرة فيرب جالس مش» بـوزن ٦٥ جرام/ م٢.

 • يجب املحافظة عىل مناطق التداخل بني شبك األلياف الزجاجية بحيث تكون مسافة التداخل من ٥ - ١٠ سم و تغطية الشبك كامالً «بالجزيرة فلكيس جارد».
 • يتم دهان الطبقة الثانية بمعدل ١٫٣ كجم/م٢ بعد تمام جفاف الطبقة األوىل وتكون جاهزة إلستقبال الطبقة الثانية ويف اإلتجاه املعاكس لها لضمان تغطية السطح بالكامل.

 • يتم دهان طبقتني عىل األقل من املنتج بسماكة ال تقل عن ٢مم .
 • بعد اإلنتهاء من التطبيق، يجب تغطية األسطح وخصوصاً يف املناطق الحارة والجافة حىت تمام جفاف املنتج لتجنب التبخر الرسيع للماء ويكون املنتج جاهز لإلستخدام   بعد 

٧ أيام من إنتهاء التطبيق.

أدوات التطبيق:
  • الـــرول الصويف الناعم (ديكور ناردين ١٠٩٣  النوع املويص به)

  • الفرشــاه أو ماكينة الرش.

زمن الجفاف:
يعتمد وقت جفاف املادة عىل حركة الهواء ودرجة الحرارة وسماكة وعدد طبقات الدهان : 

 • درجة الحرارة:                             ٢٥ ºم/  ٧٧ ºف
 • الرطوبة النسبية:                          ٥٠٪

 • جفاف السطح:                         ٣٠ – ٦٠ دقيقة.
 • الجفاف الصلب:                         ٧أيام .

 • الجفـــــاف التام                    ٢٨  يوم.
 • الزمن الفاصل بني تطبيق طبقتني متتاليتني: الحد األدىن ١٢ –٢٤ ساعة.

تنظيف األدوات:
 • يجب تنظيف األدوات باملاء العذب بعد التطبيق مبارشة.

التعبئة:
 • مركب A البودرة                          مركب B السائل

 • كيس ٢٠ كجم                           برميل ٨٫٢٨ كجم .           

التخزين وفترة الصالحية:
 • فرتة الصالحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

 • التخزين : ضمن عبوة محكمة اإلغالق ويف مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح املحلية.

إرشادات االستعمال والسالمة: 
 • يرجى قراءة واتبـاع تعليمـات الصحـة والسالمـة املـوجـودة علـى العبـوة، وكـذلـك اإلرشادات  التحذيريـة املوجـودة يف MSDS لهـذا املنتـج. 

 • يجب التعامل بحذر مع املنتج  قبل التطبيق ويف أثـنـائه. 
 • يجب تجنب مالمسة الدهان للعني والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته يف أثـنـاء التطبيق.

 • ينصح باستخدام املنتج يف أماكن جيدة التهوية.
 • يجب حفظ املنتج بعيداً عن متناول أيدي األطفال.

من أجل سالمة البيئة : يرجــى تسليم  بقايـــا الدهـــــان والعبوات الفائضة  ألي جهة محلية معتمدة لغرض االستخدام أو إعادة التدوير.
مالحظة : النفايــات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح املحلية املحددة يف قانوين مراقبة التلوث وحماية البيئة. 
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