
  

 الوصف العام

:الخلط

•

pk(2-1)صفحة

اإلستخدامات 

 المزایا
 
•

•
•

الكثافة  
اللون 

المواصفات الفنیة

ابیض
1.75 كجم/لتر

55±1% نسبة المواد الصلبة

التطبیق:
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بالحجم

•

  •

•

•
•
•
•

الخلط:  

 • 

 •

•

معدل اإلستھالك:
 0.35-1.00 كجم/م2 (حسب حالة السطح).

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف  

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف:
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   معجون جاھز ذا أساس كوبولیمر للتسویة وخدمة األسطح  الداخلیة أو 
الخارجیة فائق الجودة 

معجون جاھز ذا اساس كوبولیمر لخدمة 
واستعدال وتسویة األسطح من الداخل او الخارج 
لھ قـوة التصاق عالیة سھل االستخدام واقتصادى  

معجون لخدمة وتسویة واستعدال األسطح 
الداخلیة والخارجیة .

یستخدم فى األسقف وفوق الدھانات القدیمة . 
یصلح لالستخدام فوق األسطح األسمنتیة 

والمباني والجبس والخرسانة.
یستخدم لملء الفجوات والشقوق والتنمیالت .

قوة التصاق عالیة على األسطح.  
یتغلغل داخل المسام ویمكن تخشینھ برشھ بالرمل الناعم.

سھولة ومرونة التشغیل.
قوة تحمل فائقة.

غیر سام.
سرعة الجفاف و لون ابیض ثابت.

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

یجب ان یكون السطح خالیا من األتربة والمواد 
. العالقة والشحوم والزیوت ونظیف تماما

یجب ان یكون السطح ثابت سلیم خالى من 
العیوب.

یراعى التقلیب قبل االستخدام للحصول على 
قوام متجانس .

•

جاھز لالستخدام وینفذ باستخدام سكینة 
المعجون .1

لألسطح المسامیة یوصى بدھان وجھ تحضیرى 
لغلق المسام. (A بروسیلر) من نوعیة

یمكن عمل أكثر من طبقة معجون مع مراعاة 
الصنفرة لكل طبقة.1

یراعى ترك المعجون للجفاف لمدة ساعتین قبل 
الدھان حسب ظروف الحرارة والرطوبة 

المحیطة.

تعلیمات األمن والصحة:
یراعى استخدام المالب س الواقیة أثناء االستخدام 

القفاازات والنظارات الواقیة) ( 
•
•
•

•

•

یراعى التھویة المناسبة في األماكن المغلقة.  
یجب عدم التخلص من بقایا المواد في المجارى .یجب عدم تواجد أي مواد تساعد على االشتعال.

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

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

•

 التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
شكایر 20 كجم.
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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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