
           WORLD BUILDING MATERIALS

إضافة اىل الفواصل اثناء الصب لمنع ترسب 
المياه

وصف المادة
موانـع التسـرب المائيـة مـن البـي فـي سـي المـرن متوافـر بأنـواع وأحجـام متعـددة تبعـا

 لطبيعـة االســتعمال ، تســتخدم فــي فواصــل الصــب وفواصــل التمــدد فــي المنشــآت الخرســانية

يطانية رقم 25715 ورقم ASTM D412-278275 مطابقــة  ومتطابقة مع المواصفات ال�ب
المواصفـات األمريكيـة

االستخدامات
تســتخدم فواصــل التمــدد مــن الوتــر ســتوب اســتخدامات كثيــرة فــي قطاعــات الخرســانه و ايضــا 

حسب طــول ومقاســات القضيــب مــن الوتر ستوب  يتفــرع مــن التواصــل الصغيــرة والمتوســطة والكبيــره .

المزايا
كيـب واللحـام بالموقـع  - مناسـبة لتحمل ضغط الماء العالي متوافرة  نوعيـة ممتـازة مـن البـي فـي سـي تسـتعمل لمـدة طويلـة سـهلة ال�ت

بنوعيات و احجام مختلفة 

المواصفات الفنية 

التطبيق وتعليمات االستخدام 
يتـم لحـام موانـع التسـرب مـن البـي . فـي. سـی وذلـك بتأميـن نهايـات الطرفيـن بجهـاز مخمـص  - يـزال جهـاز اللحـم ويجمـع الطرفيـن ويضغـط 

عليهمـا بشـدة ويتـم اختبـار المقطـع المناسـب مـن موانـع التسـرب حسـب نـوع الخرسـانة وموضـع الشـمالي ويفضـل الموانـع التسـرب اقـل او 
مسـاوي يسـلك طبقـة الخرسـانة التـي يوضـع عليهـا - يجـب ان يكـون العـرض النهائـي لموائـع التسـرب6 مرات مثـل حجـم اكبـر مقـاس مـن 
الـركام - التسـرب المائيـة فـي أعلـى كفـاءة تشـغل توصيـل فـي الموقـع او طلـب كـة بمقاسـاتها القياسـية علمـا بـأن كل قطعـة لهـا طـرف حـر 

بطـول 30 سم التسهيل عملية اللحام القطع غ�ي القياسية يراىع تقديم الرسومات 

العبوات 

لفات بطول 15 او  25  م�ت  طولي 

WBM WATER STOP
ي ام وتر ستوب   دابليو �ب

1.3  الكثافة النوعية

ي اس
ي �ف �ب  النوع

اصفر ازرق  اللون

درجة مئوية 35-
 درجة حرارة التطبيق درجة مئوية 65+

85±5%  الصالبة النسبية

نيوتن/م2 15 قوة الشد

>500% االستطالة عند الكرس



التخزين و الصالحية 

ي ظروف التخزين المناسبة 
غ�ي محدد المدة �ف

تعليمات االمن و الصحة

ي األماكن المغلقة يجـب عـدم 
يراىعي استخدام المالبس الواقية أثناء االستخدام )القفازات و النظارات الواقية( - يراىع التهوية المناسبة �ف

بـة - يجـب التخلـص  تواجـد أي مـواد تسـاعد علـى االشـتعال - يجـب عـدم التخلـص مـن بقايـا المـواد فـي المجـاري والمصـارف المائيـة أو ال�ت
مـن بقايـا المـواد طبقـا لقوانيـن البينـة المعمـول بهـا فـي - ال خطـورة أثنـاء النقل 

المزيد من منتجات شركة عالم مواد البناء
ي قطاع اإلنشاءات تشتمل عىل:

كة عالم مواد البناء مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية �ف تنتج �ش
المضافات الخاصة بالخرسانة - مواد معالجة األسطح - الجراوت ومواد زراعة قضبان التسليح - مونة متخصصة الصالح الخرسانة - 
ف )الماستيك( للفواصل ومواد مىلئ  أنظمة األرضيات المتخصصة - طالءات التغطية لحماية األسطح الخرسانية والمعدنية - المعاج�ي
الفواصل - المواد العازلة لترسب المياه - مواد التأسيس والمواد الرابطة - لواصق وروبات البالط - القصارة الجاهزة ومواد التشطيب 

الخاصة - مواد تقوية العنارص االنشائية


