
االستخدامات
حماية األرضيات الخارجية من المياه والرطوبة. •
يجعل الجدران وأغطيتها مقاومة للماء. •
مثالي للخرسانة. •
حماية مواد ملء الفواصل بين البالطات. •
حماية األسطح من التلف بفعل العوامل الجوية. •

المزايا
يساعد في تهوية األسطح ويوفر لها الحماية الدائمة والمستمرة. •
ال يؤثر في المظهر الطبيعي للمواد. •
ال يتغير إلى اللون األصفر بفعل عالمات التقادم أو الظروف البيئية. •
قدرة عالية على التغلغل داخل المواد. •
يوفر تغطية عالية. •
يمنع تكون الطحالب والعفن. •
يحمي األسطح من تكون األمالح البيضاء المتغلغلة من الداخل إلى السطح الخارجي •

كيفية االستخدام
جاهز لالستخدام )ال يحتاج للتخفيف(. 

االستخدام: ضع طبقة من هيدروريب على سطح جاف ونظيف باستخدام فرشاة أو أي وسيلة أخرى 
مناسبة بطريقة منتظمة، وضع طبقتين بينهما فاصل زمني مدته 8 ساعات. في حال وجود أسطح 

حجرية قليلة االمتصاص )مثل األردواز( فإن طبقة واحدة من المنتج تكون كافية. 
إلتمام الدورة بحماية مقاومة للزيت: ضع مادة الحماية فوب إكستريم المقاومة للبقع بدالً من طبقة 

ثانية من هيدروريب. يمكن المشي على هذا السطح بعد 4 ساعات. يبدأ التأثير العازل للماء بعد 
24 ساعة. 

لالستخدام بواسطة المتخصصين فقط: ُيرش المنتج على األسطح الرأسية )باستخدام نظام خاٍل 
من الهواء( حتى تتشبع به األسطح مستخدًما معدات الوقاية الشخصية المالئمة كما هو موضح في 

الورقة الخاصة بمعلومات السالمة. 

تنبيه:
قم بإجراء اختبار على مساحة صغيرة للتحقق من عدم حدوث أي تغيرات في اللون.

ال تستخدم المنتج على األسطح الخارجية إذا كان متوقًعا سقوط أمطار.
هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض.

درجات الحرارة
درجة حرارة التخزين: من 0 إلى 30 درجة مئوية

يجب استخدام المنتج على المواد عند درجة حرارة تتراوح بين 5 و30 درجًة مئويًة.

التحذيرات
ُيحفظ بعيًدا عن متناول األطفال. •
ال يجب التخلص منه في البيئة المحيطة بعد االستخدام. •
هذا المنتج ال يحمي من التأثيرات الضارة لألحماض. •
ُيسمح باستخدام جهاز تنظيف أحادي القرص فقط إذا كان في حالة جيدة. •
يجب تركيب األرضيات الخارجية بشكل جيد قبل معالجتها، ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات، بما في ذلك:  •

الميل المناسب وفواصل التمدد المنفذة جيًدا، والعزل الممتاز لألرضية، والتوافق المؤكد مع درجات الحرارة 
المتجمدة.

العبوات
عبوات معدنية سعة 1 لتر - 12 عبوة في الكرتونة

التغطية
التغطية التقريبية )1 لتر(:
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5 م²الخرسانة
"معدالت التغطية الموضحة لإلرشاد فقط وتستخدم عند وتشير إلى ضع طبقة 

واحدة من المنتج".

الرخام غير المصقول والجرانيت، الحجر غير المصقول حماية عازلة للماء
والمتكتالت االصطناعية، الخرسانة، األحجار المصنعة

هيدروريب

 FILA التي تم تطويرها في مختبرات أبحاث SOLVENT-BORNE تتميز تقنية
بعوامل حماية قادرة على إمداد المواد بمقاومة شديدة للمياه وأغلب األحوال الجوية واألشعة 

البنفسجية. فوق 


