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مادة للمعالجة السطحیة للخرسانة ذات أساس مائى 

مستحلب ذا أساس أكرلیك یستخدم للمعالجـة 
السـطحیة للخرسـانة  لسـد المسـام و المحافظـة 

علـى الرطوبـة الالزمـة للتفاعـل الكامـل لألسـمنت 
خاصــة فــي األجـواء الحــارة . یعطــى سـطح 

غیــرمنتج لألتربــة ومقـاوم للبــرى واإلحتكــاك 
ویمنـع ظھــور الشــروخ الشــعریة أو التنمیالت 

 المعالجة السطحیة للخرسانة جدیدة 
الصب بكفاءة و انتظام .

إعطاء خرسانة قلیلة شروخ االنكماش .
إعطاء خرسانة صلبة قویة .

ایستخدم ألعمال الخرسانة لتوفیر الوقت و 
االتكالیف كبدیل للمیاه والخیش المبلل. 

• ایستخدم لألسطح األفقیة والرأسیة.

یعطى حمایة للخرسانة من تأثیر البخر 
السریع للمیاه بعد الصب و بالتالي یتالفى 

حدوث الشروخ. 
غیر منفذ للمیاه.س

الطبقة تعطى معالجة فائقة للخرسانة 
وتعطى سطح نظیف .س

تقلل ظھور األتربة و تعطى لون متمیز.س
ذات أساس مائى.س

إقتصادیة.

 •
•
 •

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
یوصى بتقلیب المادة في عبواتھا قبل الدھان .

 تستخدم المادة بالرش مباشرة بعد صب 
الخرسانة أو فك الشدات.

 ال یوصى باستخدام كمیات اكبر من المعدالت 
المنصوص علیھا.

 یراعى تنظیف األدوات بعد االستخدام مباشرة 
بالمیاه .

 یراعى عدم استخدام المادة على الخرسانة 
الجافة او متوسطة الجفاف . 

 یمكن إستخدام مون الترمیم أو البیاض مباشرة  
.  W.101 اافوق مادة الكیم كیور

 یجب مراعاة أن یكون السطح خالى من الزبدة  
األسمنتیة والشحوم والزیوت واألتربة. ا

 Aنوصىابدھان مادة رابطة من نوعیة كیم بوند 
قبل عمل التشطیبات. SBR  أو كیم ابوندh

 فى حالة األرضیات نوصى بإزالة مادة 
االمعالجة قبل إجراء أعمال التشطیب.

•

 •

 •
•

•

•

•

 •

 •

العبوات: 
 . بستلة 25 كجم , برامیل 200 كجم

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

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ 

معدل االستھالك النظري:
 • 0.2   كجم/م2    مم

على سطح الخرسانة. المادة مطابقة للمواصفات األمریكیة
 ASTM C309 Type 2 Class B  or A, BS

.5742

ابیض 
0.05 ± 1
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لمزید من المعلومات والتفاصیل یرجى االتصال 

االستخدام الموضحة بالنشرات.
الشركة تضمن العبوات من حیث النوعیة و 

المكونات فقط. 

معلومات إضافیة 

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 إال إذا تم تطبیقھا تبعا لطریقة وظروف 

تعلیمات األمن والصحة:
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 •

 •

 •

•

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




