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نسبة الكلوریدات
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Identification No. BA - 1 A كیم بوند

 مادة رابطھ ذات اساس اكریلیك تضاف للخرسانھ والمونھ كالصق انشائي متعدد االغراض    

مستحلب ذا اساس من االستیرین اكریلیك  بولیمر یضاف للخرسانھ 
والمونة االسمنتیھ ومونة المباني و مون الترمیم و الدھانات االسمنتیة  

ویمكن استخدامھا من الداخل و الخارج لتحسین االلتصاق وتقلیل االنكماش 
وزیادة المقاومة للمیاه والتاكل الماده مطابقھ للمواصفات االمریكیھ

ASTM C 1059, type II

یستخدم المستحلب لما لھ من كفاءة عالیھ 
كاضافھ للخرسانھ والمونة االسمنتیھ في العدید 

ومنھا :-

ھ

یستخدم المستحلب لما لھ من كفاءة عا
كاضافھ للخرسانھ والمونة االسمنتیھ في العدید 

من االغراض

 اضافة لمونة لصق البالط والسیرامیك.  

تعطي المادة التي تضاف للخرسانھ والمباني 
والمون االسمنتیھ الخواص التالیھ :-

قوة التصاق ممیزة للخرسانھ والمباني  والمون  
االسمنتیھ.س

تقلیل النفاذیھ .
المیكانیكیھ . تحسین األجھادات

. رفع معدل المرونھ 
رفع مقاومة التاكل .ي

تحسین المقاومة الكیماویھ .

تجھیز السطح :

الخلط :

التطبیق :

 یجب ان یكون السطح الخرساني نظیف و خالي 
من الشحوم  والزیوت واألتربھ.

•

 •

  •

•

•

 •

 •

 •

 •

 •

 یجب ازالة الزبدة االسمنتیھ الضعیفھ للوصول 
الي السطح الخرساني الثابت . 

یتم خلط المون الجافھ من االسمنت والرمل و 
الركام الخشن داخل الخالطة لمدة دقیقھ. 

یضاف خلیط المادة و الماء بالنسب المعتمده  
ویستمر لمدة 3 – 5 دقائق للحصول علي  

مونة متجانسھ القوام .

یتم ترطیب السطح بالمیاه قبل االستخدام. 
عمل وجھ رابط من خلیط االسمنت ومادة الكیم 
بوندA والماء بنسبة ( 1:1:3 ) بالحجم  والتي 

توضع علي السطح بكمیة كافیة وباستخدام 
فرشاه قویھ.  

یتم وضع طبقات المونة بینما الوجھ الرابط لم 
یجف.سس

یراعي ان تكون نسبة المیاه لالسمنت اقل ما 
یمكن وبما یسمح باداء العمل بكفاءة .

یمكن عمل المونھ بطبقھ بسمك یتراوح بین 6 مم 
مم. الي 40

استخدام الرمل الجاف في الخلط ویجب مراعاة 
المحتوي المائي الموجود بالركام عند تحدید كمیة 

الماء الالزمھ للتخفیف.
 یراعي لمنع سرعة الجفاف للمونة استعمال الخیش 

المرطب بالمیاه او مواد المعالجة السطحیھ او رقائق 
البولي ایثیلین  

 التستخدم الماده عند درجة حرارة أقل من +5م° 
التنظیف:

 تنظیف االدوات والمعدات المستخدمھ یتم غسل 
بالمیاه فور االنتھاء من العمل.

اصالح و ترمیم الخرسانھ.
الطرطشھ والبیاض .یي

الربط  بین  الخرسانھ القدیمھ و الجدیده .

•
 •

• الخلط مع المیاه النظیفة بنسبة (1:1) او 
(1:2) بالحجم حسب قوة الترابط المطلوبة. 
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صفحة(2-2)

 

العبوات:

و الصالحیھ:  التخزین
اثنتا عشر شھرا  من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

 

 معدل االستھالك النظري: مم

 

   

 

مونة الترمیم و اإلصالح:-

•

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
• 
 •
•

 •

 •

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  

 
یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.
.یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى

والمصارف المائیة او التربة.  
یجب التخلص من بقایا المواد طبقا لقوانین البیئة 

المعمول بھا في ج .م.ع.  
ال خطورة أثناء النقل.  

•

معلومات إضافیة 

50      كجم 
150      كجم 

االسمنت            
الرملسس

:A 1 الماء    كیم بوند :2 ) بالحجم     ( 
مونة االرضیات:- 

50  كجم  اسمنت         
75  كجم  رمل       
زلط أو سن (3 – 6 مم)     75 كجم 

1الماء       A : كیم بوند  : 2 ) بالحجم           ( 
مونة لصق السیرامیك والطوب :-

اسمنت          50  كجم 
رمل        125 كجم 
كیم بوندA : الماء           (1:1)بالحجم 

عبوة 5 و 20 او  برامیل  120و 200 كجم  
 

•

•
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0.3-0.6 كجم/م2/ 1 سم سمك •

 •

 •

 •

•

لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف االستخدام 
الموضحة بالنشرات. 

 الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة والمكونات 
فقط.  

بالمكتب الفنى للشركة.  
المعلومات الواردة بالنشرة الفنیة صحیحة على حسب 

أقصى معرفة للشركة والمواد صالحة 
تماما لألغراض المعلن عنھا.  

الشركة    ال تضمن النتائج المترتبة على استخدام المواد 

لشركة بروكیم الحق فى أى وقت أن تقوم باجراء
 التعدیالت على النشرات الفنیة و المواصفات لمنتجاتھا

 •

كافة المعامالت مع عمالء الشركة التى یتم اجرائھا •
یسرى علیھا شروط الشركة فى البیع و االستالم

على عمالء الشركة التقید بكل المعلومات الفنیة و •
 أسلوب التطبیق الواردة فى النشرات الفنیة سواء
 األصول أو صور النشرات و التى تسلم لعمالء

 الشركة بناء على طلبھم




