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اإلستخدامات 

الكثافة

المواصفات الفنیة

13 نیوتن/مم2

التنظیف:

اجھاد االنضغاط

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

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

صفحة(2-1)

•
•

اجھاد الشد

1.01-1

2.9 نیوتن/مم2

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

التطبیق: 

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

العبوات: ش 
شكایر 25 كجم (بودرة).2

عبوات 5 كجم (سائل).

•
المزایا

•
•
•
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 االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

كجم/لتر

اجھاد الثني
قوة االلتصاق

الخلط: 

•
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•

تجھیز السطح:
•

بروستیكو
بیاض خارجي ذا أساس أسمنت ملون

بیاض ذا أساس أسمنتي ملون جاھز مركبین 
ألعمال التشطیب الخارجي بملمس خشن محبب 

أو ناعم.

الخرسانة والبیاض.  
الطوب والمباني.

قوة التصاق عالیة .

الوان متنوعة .
مقاوم للعوامل الجویة.

ملمس خشن أو ناعم.یي  
اقتصادي وسھل الصیانة.

بعد 28 یوم
بعد 28 یوم
بعد 28 یوم
بعد 28 یوم

5 نیوتن/مم2
1.1 نیوتن/مم2

األسطح یجب أن تكون سلیمة وثابتة ونظیفة 
وخالیة من العیوب والمواد العالقة وخالفھ.  

یجب إزالة الشحوم والزیوت ومواد فصل 
الشدات ومواد المعالجة السطحیة وأي عفن أو 

فطریات أو دھانات قدیمة.  
یمكن تجھیز السطح میكانیكیاً بأي اسلوب معتمد 

مثل الترمیل. بب
ترمیم ومعالجة عیوب السطح مرنة وجاھزة 

(كیم ریبیر).

•

•

•

تخلط البودرة مع مادة رابطة (كیم بوند A) مع 
المیاه (سائل) 

نسبة الخلط 5 لتر (سائل) (مادة رابطة +میاه) 
لكل شیكارة 25 كجم بالوزن. 

یتم الخلط میكانیكیا لمدة 10 دقائق لتحقیق 
التجانس والسیولة الالزمة. 

•

•

•

یدھن وجھ تحضیري من المادة على السطح 
ویوزع بأنتظام ویترك للجفاف لمدة 7 أیام. 

یمكن دھان وجھ تحضیري من مادة (كیم سیل) 
لنفس الغرض.1

للبیاض الداخلي یدھن وجھ بطانة من مادة رابطة 
. (Aكیم بوند)

عمل بیاض من المادة بسمك حتى 15 مم وبحد 
أدنى 5 مم مع الخدمة بالمحارة. 1 

یترك البیاض للجفاف االبتدائي ثم یخدم بالبروة أو 
األسفنج.1

یرش السطح بالمیاه الخفیفة للمعالجة السطحیة.1
یمكن استخدام الرش لتطبیق البیاض للحصول 

على سطح خشن محبب.

•

•

•

•
•

معدل اإلستھالك النظري:  
3-5كجم / م2/ سمك 3 مم.

•
•
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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.  

•

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




