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اإلستخدامات 

 المزایا
 

الكثافة 
المواصفات الفنیة

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

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف:
1.8±0.2 كجم/لتر

 بودرة رمادي وابیض و الوان 
أخري

ºزمن التشغیل      45 دقیقھ عند 23 م

•

•
•

•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح:

•

•

التطبیق: 

الخلط: 
•

•
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بیاض ذا اساس أسمنتي ناعم / خشن معالج كیماویا ألعمال البیاض الداخلى والخارج 
مقاوم للعوامل الجویة واقتصادى 

بیاض ذا اساس أسمنتي ناعم / خشن معالج 
كیماویا ألعمال البیاض الداخلى والخارجى 

اقتصادى ویستخدم ألغراض التشطیب 
والزخرفة والدیكور مقاوم للعوامل الجویة 

والرطوبة واشعة الشمس. 

تستخدم المادة في أعمال البیاض والزخرفة 
. والدیكور من الداخل والخارج

للخرسانة والمباني مثل المبانى السكنیة 
واالداریة والقرى السیاحیة .

یصلح للبیاض من الداخل والخارج. 
اقتصادى.

ألوان متعددة وجذابة .
مقاوم للرطوبة والعوامل الجویة .

•

•

یجب ان یكون السطح نظیف وخالى من 
االتربة والمواد العالقة والشحوم والزیوت . 
یجب إزالة اى دھانات قدیمة او مواد فصل 
الشدات او مواد معالجة األسطح الخرسانیة. 
یجب إزالة األجزاء الضعیفة الھشة والزبدة 

االسمنتیة .
یراعى معالجة وترمیم الشروخ والشقوق من 

عیوب السطح بمونة (كیم ریبیر) .

•

•

•

•

یضاف البودرة للماء النظیف فقط بالنسب 
. المقررة

یتم التقلیب والخلط جیدا بالخالط الكھربى لحین 
الحصول على خلیط متجانس القوام واللون. 

یترك الخلیط لمدة 5 دقیقة قبل االستخدام ویعاد 
التقلیب مرة أخرى نسبة الخلط ( بودرة:میاه ) 

(1:5) بالوزن.

•

یراعى ترطیب السطح جیدا بالمیاه خاصة في 
األجواء الحارة .1

یراعى عدم العمل في درجة حرارة اقل من 
م◦ . 5+

ال یتم العمل في الشمس المباشرة .
یتم عمل البیاض بالبروة الصلب مع خدمة 

السطح النھائى حسب الملمس المطلوب ویمكن 
استخدام الرش بالمعدات المخصصة لذلك.1

یراعى الترطیب بالمیاه لمنع الجفاف السریع.

•
•

•

التخزین والصالحیھ:1
إثنتا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

معدل اإلستھالك النظري: 
2 كجم/م 2لسمك 1مم حسب حالة السطح.

العبوات: ش 
شكایر 25 كجم.
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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 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.  

•
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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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