
عزل	حمامات	السباحة



خطوات	عزل	حمامات	السباحة
قبل صب الخرسانھ المسلحھ یتم عمل العزل او الحمایھ حسب ظروف الموقع   

 في حالة وجود ضغط میاه علي حوائط حمام السباحھ ینصح بعمل عزل بلفائف
 سیكا بیتوسیل بي ٤ ان حیث یتم دھان االسطح بالكامل بالبرایمر سیكا

 ایجولفلكس ۱۱٥ ثم یتم لحام اللفائف بالبشوري مع مراعاة عمل ركوب ۱۰ سم
و رقبة زجاجھ
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 صب الخرسانھ المسلحھ لحمام السباحھ مع مراعاة الدمك جیدا لتجنب ظھور اي
تعشیش مع اضافة مادة مانع نفاذیھ سیكا دبلیو تي ۱۰۰

 معالجة فواصل الصب بین الخرسانھ االفقیھ و الراسیھ عن طریق تركیب وتر
ستوب في ۲٤ او سیكا سول ۲۰۱۰ ولصقھا بسیكا سویل اس ۲

 بعد صب الخرسانھ المسلحھ ومعالجتھا یجب البدء في اعمال العزل باستخدام
 سیكا توب سیل ۱۰۷ او سیكا توب ۲۰۹ اي جي حیث یدھن العزل وجھین
 متعامدین بین كل وجھ من ٤-٦ ساعات مع مراعاة عمل رقبة زجاجھ بین

االسطح االفقیھ والراسیھ بمونھ اسمنتیھ مضاف لھا سیكا التكس



خطوات	عزل	حمامات	السباحة

 في حالة تعرض العزل الشعة الشمس والعوامل الجویھ یراعي معالجة العزل
لمدة ۷ ایام لتجنب ظھور اي شروخ بھ مما یفقده خواصھ

 في حالة الحاجھ لعمل محاره یراعا الطرطشھ علي العزل سیكا توب سیل ۱۰۷
 او سیكا توب ۲۰۹ اي جي قبل تمام الجفاف) طري في طري ) لتجنب فصل
 المحاره عن العزل كما یضاف للمحاره سیكا ۱ بمعدل ۲٫٥ كجم لكل شكارة

 اسمنت و سیكا لیت بمعدل كیس ۱ كجم لكل شكارة اسمنت وذلك لتقلیل نفاذیة
المحاره

 یتم لصق سیرامیك حمام السباحھ بمادة سیكا الصقھ دبلیو بي و ملو العرامیس
بمادة سیكا تایل جراوت باللون المطلوب

 في حالة الحاجھ الي تفاصیل فنیھ یرجي مراجعة النشرة الفنیھ وطریقة
  التطبیق الخاصة بكل مادة والمتاحة علي موقعنا
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