
سيكا بيتوكوت ® - ام

سيكا بيتوكوت® ام مستحلب بيتومينى مطاطى معدل من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة األمالح الضارة فى التربة .

Sika Bitucoat  ® - M
وصف المادة

المميزات

التطبيق واإلستخدام

البيـانـات الفنيــة

اإلستعماالت
يستخدم سيكا بيتوكوت® ام فى حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح األرض والمعرضة لمهاجمة األمالح مثل :

الحوائط الساندة واألساسات والبدرومات .                       الصق لشرائح وألواح العزل الحرارى .
يستعمل كفاصل بين طبقات الخرسانات المختلفة .

اإلستهالك :
۰٫۳٥ – ۰٫٤۰ كجم / م۲ للوجه األول
۰٫۱٥ – ۰٫۲۰ كجم / م۲ للوجه الثانى

ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على األقل
تحضير السطح :

جميع األسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من األتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .
التطبيق :

يتم التقليب الجيد ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويترك ليجف لمدة ساعتين على األقل قبل دهان الوجه الثانى .
التخفيف :

يضاف ٥ – ۱۰٪ من المياة بالوزن فى الوجه األول
التنظيف :

جميع األدوات المستخدمة تنظف قبل جفاف المادة بالماء والصابون وفى حالة جفاف المادة ينصح بإستخدام مادة سيكا تنر® إلزابة التصلد من المادة .فى الظل .

تعليمات األمان
البيئة            : ال تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .

النقل               :  ال خطورة فى نقله .

إحتياطات األمن  :إذا حدث تالمس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تالمس مع العين أو األغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
السمية             :غير سام طبقاً لقواعد الصحة واألمان السائدة .

القاهــــــرة : ت :  ۲۱۸۰٦۷۳٤ / ۰۲  فاكس : ۲۱۸۰٦٦۳۷ / ۰۲      
اإلسكندرية : ت : ٤۲٤٤٦۰۱ / ۰۳   فاكس : ٤۲٤٤٦۰٤ / ۰۳ 

egy.sika.com   : الموقع اإللكترونى

يعتبر سيكا بيتوكوت® ام من المواد سهلة التطبيق واالقتصادية فى نفس الوقت والتى تتميزعن مثيالتها باآلتى :
اليحتوى على المذيب ( يمكن تطبيقه فى االماكن المغلقة ) .              ال يتأثر بدرجات الحرارة الجوية المرتفعة .

لها قوة إلتصاق عالية باألسطح .                                             مرونة عالية يحتوى على مادة مطاطية تساعد فى تغطية الشروخ الدقيقة .
يمكن إستخدامها على األسطح الرطبة .

اللـــــــون
الكثافة (°20م )

سائل بنى غامق يصير لونه أسود عند الجفاف 

التعبئــــــة

۱٫۰٤ ± ۰٫۰٤ كجم / لتر 
۳۰ ± ٥٪ من الوزنمحتوى المادة الصلبة

جركن عبوة ۱٦ كجم ، براميل عبوة ۲۰۰ كجم

۱۲ شهر من تاريخ االنتاج فى العبوات األصلية  الصــــالحية

فى مكان جاف بعيداً عن التعرض ألشعة الشمس والصقيع التخزين

سيكا بيتوكوت® ام۹۳
نسخة :۱/۱/۲۰۱٦ 


