
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة
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الشكل 

صفحة 1 - 2

بودرة رمادي

•

الكثافھ الجافھ

المزایا

•

اجھاد االنضغاط
زمن الجفاف 

معامل التوصیل
الحراري              0.035 وات/متر.م°

5-25 كجم/سم3

•
•

24-48 ساعھ

تسرب المیاه

•

700-1000 كجم/م3
(حسب الكثافھ)

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

PLASTER بروبیرل
بیاض اسمنتي فائق الجوده لعزل الصوت والحرارة و مقاوم للحریق وخفیف الوزن

بیاض اسمنتي یحتوي علي البیرالیت ومواد 
مالئھ وإضافات خاصھ. یورد في شكایر علي 

شكل بودرة تحتاج فقط إلضافة الماء إلنتاج 
بیاض خفیف الوزن بسمك 5-15 مم عازل 
للصوت والحراره ومقاوم للحریق. مطابق 

 ASTM .للمواصفات العالمیھ
C-423, ISO -8301

BS EN-1191,12667

بیاض للحوائط واالسقف.1
بیاض الخرسانھ والخرسانھ سابقھ الصب.1

یستخدم من الداخل والخارج.

عازل للصوت. 1
مقاوم للحریق.1
عازل للحراره.1
قوي االلتصاق.1

خفیف الوزن (½ وزن البیاض االسمنتي 
. التقلیدي)

كفاءة عزل حراري 4 مرات البیاض 
االسمنتي العادي.1

سھل التطبیق.1
یعطي سطح ناعم.1

صدیق البیئھ.

•
•
یجب الترطیب بالمیاه قبل التطبیق.•

یتم التطبیق بالبروه أو الرش علي المباني أو 
الخرسانھ.

البیاض قابل للدھان بدھانات عازلھ للحراره 
 (THERMODRY W دیكاكوت) من نوعیھ

.(THERMODRY دیكابروف) او
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تجھیز السطح: 

التطبیق:

یتم خدمة السطح جیداً و تنعیمھ.
یمكن التطبیق بسمك (5-15مم) مره واحده و 

لعمل عدة طبقات یتم التطبیق بفارق زمني 
(2-1 ساعھ) لكل طبقھ حسب ظروف الجو.

للخرسانھ الملساء (نجارة ممسوحھ) یتم عمل 
طبقھ طرطشھ قبل البیاض.

•

•

•
•

یجب ان یكون السطح ثابت و سلیم و نظیف 
وخالي من الزیوت والشحوم واالتربھ ومواد 

فصل الشدات ومواد معالجھ الخرسانھ.

•

•

•

•

یتم معالجة البیاض برش المیاه كل 12 ساعھ 
لمدة 2 یوم و 4 ایام لألجواء الحاره.

اقل من 0.4 كجم/م2

اكبر من 0.05 نیوتن/مم2

7 ایام
Class A1

قوة االلتصاق
مقاومة الحریق

زمن الجفاف النھائي

 

الخلط:
یضاف (7-8) لتر من المیاه النظیفھ لكل 

شكاره 15 كجم في حالة االستخدام الیدوي, و 
(8-9) لتر في حالة الرش.

•

•

•

الخلط میكانیكیاً بسرعة بطیئھ لمده (3-4) دقائق 
للوصول لخلیط متجانس القوام.

یترك الخلط لمدة 10 دقائق دون اضافة للمیاه 
مره اخري.

تستخدم الماده خالل 30 دقیقھ.
ال یسمح بإضافة المیاه بعد الخلط.

•

•

•

•

•

•

معامل خفض 
الضوضاء

درجة االنصھار

معامل امتصاص 
الصوت

0.25
°م1340-1260

0.22

(100-8000 ھیرتز)

(100-8000 ھیرتز)

متوسط معدل خفض الضوضاء عند تردد 1500 ھیرتز
0.26 سمك 10 مم

0.4 سمك 15 مم

0.6 سمك 20 مم
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صفحة(2-2)

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.  

•
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التخزین والصالحیھس:
أثنتا عشر شھراً من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ. 

ال یتم تطبیق البیاض في درجات حراره أقل 

یتم حمایة البیاض من الحراره  و اشعة 
الشمس المباشرة

•
من 5م°

•

التنظیف: ش
یتم غسیل االدوات و المعدات فور نھو العمل 

بالمیاه

شكایر 15 كجم

معدل األستھالك:  
1كجم /م 2/ 1مم سمك 

العبوات: 

معلومات إضافیة 
 •

 •

 •

•

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
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