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 - Bauseal 190الغطاء الملمس الديكوري المضاد للمياه
مكون واحد مبني على االكرليك البولميري يشكل غطاء زخرفي مضاد للمياه
ومقاوم لألشعة فوق البنفسجية يطبق بالفرشاة أو الرول  ,وهو يشكل النهاية
الزخرفية بعد التطبيق و يتوفر منه ألوان مختلفة .

مناطق االستخدام
سطح الالصق واألسطح االسمنتية ،جدران
األبنية الخارجية واألماكن التي يكون فيها
االنهاء الديكوري مهماً

 - Bauseal 200مضاد للمياه غشائي مرن
مكون واحد مرن مبني على االكرليك البولميري مضاد للمياه و مقاوم لألشعة
فوق البنفسجية يطبق بالفرشاة أو الرول يغطي األسطح المتشققة بنجاح وال
تصدعات بسبب مرونته العالية  ,و يتوفر منه ألوان مختلفة .

مناطق االستخدام
الشرفات ،المدرجات ،السقوف ،المسابح،
والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات
األسطح العازلة و االسمنتية واألسطح
الخطرة حيث المرونة هي مطلوبة.

 - Bauseal 250قابس االعداد السريع
منتج اسمنتي لالعاد السريع للبيتون و االبنية  ,يستخدم اليقاف تدفق المياه
وصالح لالستخدام تحت ظروف استمرار التسرب.

مناطق االستخدام
المسابح ،األقبية ،األسطح االسمنتية حتى
عندما تكون المياه مستمرة بالتدفق

 - Bauseal 300مادة البولي يوريثين لعزل المياه
مكون واحد مرن مبني على البولي يوثيرين يستخدم كمنتج طالئي أو عزل
مائي ومقاوم لألشعة فوق البنفسجية  ,مناسب لحركة مرور المشاة الخفيفة جداً.

مناطق االستخدام
المدرجات ،السقوف ،المسابح ،والمناطق
المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على
المعادن و االماكن المفصلية واألحجار
الزخرفية والبيتون واألسطح الخشبية
كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.
مناطق االستخدام
المدرجات ،السقوف ،المسابح ،و المناطق
المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على
المعادن و االماكن المفصلية واألحجار
الزخرفية والبيتون واألسطح الخشبية
كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.

 - Bauseal 320مادة البولي يوريثين لعزل المياه
مكون واحد مرن مبني على البولي يوثيرين يستخدم كمنتج طالئي أو عزل
مائي ومقاوم لألشعة فوق البنفسجية مناسب للمركبات الخفيفة وحركة المشاة.

مناطق االستخدام
المدرجات  ,السقوف  ,المسابح  ,و المناطق
المعرضة للمياه كالحمامات وأيضاً على
المعادن و االماكن المفصلية واألحجار
الزخرفية والبيتون واألسطح الخشبية
كطبقة حماية وعازل مياه بنفس الوقت.

 - Bauseal 310مادة البولي يوريثين لعزل المياه
مكون واحد مرن مبني على البولي يوثيرين يستخدم كمنتج طالئي أو عزل
مائي ومقاوم لألشعة فوق البنفسجية متوفر بعدة ألوان.
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مناطق االستخدام
 - Bauseal 110مادة عزل المياه االسمنتية
الشرفات ،والمدرجات ،السقوف ،والمناطق
عنصر واحد مضاد للمياه مبني على االسمنت مع قوة التصاق أفضل
المعرضة للمياه مثل الحمامات على
هي مادة جامدة تخلط مع الماء وتطبق بواسطة الفرشاة او الرول.
األسطح البيتونية والالصق
مناطق االستخدام
 - Bauseal 120هو مؤلف من مكونين مضاد للمياه ،طيني
الشرفات ،المدرجات ،السقوف ،المسابح،
ومثالي المرونة لعزل المياه:
مؤلف من مكونين لعزل المياه  ,وهو مبني على االسمنت والبولمير االكرليكي .والمناطق المعرضة للمياه كالحمامات
يستخدم خصيصاً لألماكن التي تتطلب مرونة عالية يخلط مكون البودرة والمكون قنوات المياه في الطابق السفلي األسطح
العازلة و االسمنتية
السائل قبل االستعمال ال يضاف له ماء ويطبق بواسطة الفرشاة أو الرول.
 - Bauseal 130هو مؤلف من مكونين مضاد للمياه ،طيني ومرن لعزل المياه مناطق االستخدام
الشرفات ،المدرجات ،السقوف ،والمناطق
مرن و مؤلف من مكونين لعزل المياه  ,وهو مبني على االسمنت والبولمير
المعرضة للمياه كالحمامات وقنوات المياه
االكرليكي .المكون البودرة والمكون السائل يخلطان قبل االستخدام وال حاجة
األسطح العازلة و االسمنتية واألقبية
الضافة المياه  ,يطبق بالفرشاة أو الرول.
 - Bauseal 140االسمنت الغشائي المضاد للمياه
عنصر واحد طيني لعزل المياه مبني على االسمنت ذو جودة مرونة عالية
يحضر عبر مزجه بالماء قبل االستخدام و يطبق بالفرشاة أو الرول .

مناطق االستخدام
الشرفات ،المدرجات ،السقوف ،والمناطق
المعرضة للمياه كالحمامات وقنوات المياه
األسطح العازلة و االسمنتية

 - Bauseal 150عازل مياه طيني سلبي مبلور
مكون واحد طيني سلبي مبني على االسمنت لديه تأثيرات سلبية وايجابية
يستخدم في المناطق التي تتطلب العزل السلبي خصيصاً كنتيجة لبنيتها الخاصة
يتغلغل عميقاً في البيتون ويشكل بلورات في المسامات والمساحات الشعرية
ليمنع تسرب المياه أعدت لتمزج بالماء قبل االستخدام وتطبق بالفرشاة أو الرول

مناطق االستخدام
العزل المائي السلبي وااليجابي في المسابح
واألقبية واألسطح االسمنتية األخرى

 - Bauseal 170العزل المائي المثالي المرونة الغشائي
عنصر واحد غشائي لعزل المياه مرن ومبني على االكرليك البولميري
يطبق بالفرشاة أو الرول  ,يغطي األسطح المتشققة بنجاح
وال تصدعات بسبب مرونته العالية .

مناطق االستخدام
الشرفات ،المدرجات ،السقوف ،واألماكن
المعرضة للمياه كالحمامات قنوات المياه،
األسطح االسمنتية والعازلة ،األسطح
الخطرة حيث المرونة مطلوبة
مناطق االستخدام
على األسطح الزخرفية ,تعبئة فراغات
البالط  ,سطح الالصق واألسطح االسمنتية
حيث تتطلب صد عالي للمياه

 - Bauseal 180سائل لصد المياه مبني على السيليكون
يطبق بالفرشاة أو الرول أو معدات الرش.
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