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CMB ممبرانيل

�رشائح بيتومينية عازلة للمياه معدلة ببوليمر APP مقواة بالبوىل ا�سرت .
الو�سف :

- �رشائح لدنة عازلة للمياه م�سنعة من بيتومني من رتبة خا�سة ومعدل ببوليمر APP ومقواة ببوىل ا�سرت غري 
من�سوج ويغطى ال�سطح العلوى مبادة نهو �سد االلت�ساق بينما ي�سفح ال�سطح ال�سفلى بفيلم بوىل ايثيلني 

ين�سهر باحلرارة.
اأماكن اال�ستخدام :

- عزل ال�سطح النهائى / عزل مائى للمن�ساآت حتت االأر�ض / عزل املناطق الرطبة وحجرات املعدات / عزل الرتا�سات.

طريقة الت�سغيل : بوا�سطة الت�سخني )بالب�سبورى(
ا�ستواء  االأديبوند ل�سبط  وال�سوائب وميكن عمل طبقة من مونة  االأتربة  متامًا من  بتنظيفه  ال�سطح  - يجهز 

ال�سطح اإذا لزم.
- عمل وزرة ربع دائرية قطر ١٠�سم مبونة االأديبوند عند تقابالت االأ�سطح االأفقية مع الراأ�سية.

- دهان وجه حت�سريى من �سريوتكت اإم ٢ مبعدل ٢٥٠جم/م٢ وترتك للجفاف التام.
- يتم فرد الرول و�سبط اإجتاهه فى املكان املطلوب بركوب جانبى بني الروالت ٨-١٠�سم وركوب النهاية 

١٢-١٥�سم ثم اإعادة لف الرول.
- يتم فرد الرول ببطء مع ت�سخني �سطحه ال�سفلى بالب�سبورى حتى يتم �سهر طبقة البوىل ايثيلني املغلفة 

وتبداأ املادة البيتومينية فى االن�سهار مع ال�سغط بعناية على ال�سطح.
يتبع ....

منتجات املواد العازلة للمياه والرطوبة

اخلــوا�ض الفنيــة :

القيمـــة الوحــدة موا�سفة االختبار اخلا�سية
٣مم ، ٤مم ± ١٥ ٪ مــم EN 1489-1 ال�سمك

٪ ٦٥٠ ± ٢٠ نيوتن/٥ �سم EN 12311 مقاومة ال�سد فى االجتاه الطوىل
٪ ١٧٠ ± ٣٠ نيوتن EN 12310-1 مقاومة التمزق العر�سى

٤٠ ٪ EN 12311 اال�ستطالة عند القطع فى االجتاه الطوىل
9٠ �ض ° EN 1110 الثبات عند درجات احلرارة املرتفعة
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)تابع(

منتجات املواد العازلة للمياه والرطوبة

) تابع ( طريقة الت�سغيل : بوا�سطة الت�سخني بالب�سبورى
مع مراعاة ما يلى :

- عند عزل االأ�سطح املائلة يتم العمل من اأ�سفل اإىل اأعلى ويكون االجتاه الطوىل للرول عموديًا على امليل.
- عند عزل وحدات االأ�سقف اجلاهزة يتم تثبيت �رشيحة عر�ض ١٥ �سم بطول خطوط اأماكن اإت�سال الوحدات.

- يراعى ا�ستمرار الروالت راأ�سيًا على احلوائط الأرتفاع ٢٠ �سم على االأقل عند التقابالت مع االأر�سية.
م�ستوية  منا�سبة  تخزين  اأماكن  فى  للفة  راأ�سى  و�سع  فى  بى  اإم  �سى  ممربانيل  تخزين  : يجب  التخزين 

ومهواه وم�سقوفة.
العبوات : لفات طول ١٠ مرت وعر�ض مرت ب�سمك ٣ ٫ ٤ مم.


