
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

الموصفات الفنیة

:الخلط
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•

الوزن النوعى

زمن الجفاف األبتدائى

•
•
•

زمن التشغیل             15 دقیقة عند 20 م°
2 ساعة

الخلط: 

صفحة(2-1)

إجھاد األنضغاط

المزایا

•
•

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح:

•
•
•
•

0.2±2

30 نیوتن/مم2
20 نیوتن /مم2 

التطبیق: 
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مادة ذات أساس أسمنتي معالج باإلضافات تعطى مونة ذاتیة  السیولة لالرضیات الخرسانیة 
واالسمنتیة 

مادة ذات أساس أسمنتي معالج بإضافات خاصة 
تعطى مونة ذاتیة السیولة مناسبة لتسویة جمیع األسطح الخرسانیة 

ASTM C901 واألسمنتیة مطابقة للمواصفات العالمیة

تستخدم ھذه المادة على نطاق واسع في تسویة 
واستعدال األرضیات لذا تستخدم في :- 

S.أرضیات المكاتب اإلداریة
. أرضیات صاالت الحاسب اآللي
اسفل أرضیات الموكیت والفینیل.

األرضیات اسفل التشطیبات الخشبیة .

. ذاتیة السیولة
سھولة وسرعة االستخدام.

. قوة االلتصاق عالیة مع الخرسانة
سریعة التصلب.
عدیمة االنكماش.

مقاومة للمیاه .

40 نیوتن/مم2

 بعد 3 أیام
بعد 7 أیام

بعد 28 یوم

یراعى ان یكون السطح نظیف تماما من 
األتربة والمواد العالقة .

یراعى ان یكون السطح نظیف خالي من 
الشحوم والزیوت .

•

•

یفضل تجھیــز السطح باستخدام أحد الطرق 
المیكانیكیة اوالكیماویة للوصول الى السطح 
السلیم والثابت والنظیف طبقا للمواصفات - 

یمكن استشارة المكتب الفنى .

•

تضاف المادة على شـكل مسحوق الى المیاة 
النظیفة  ویتم التقلیب جیدا حتى الوصول لخلیط 

.

المیاة النظیفة 

•

متجانس القوام ویفضل الخلط المیكانیكي • 
الشیكارة 25 كجم تحتاج 6-6.50 لتر من 

یرش السطح بالماء للترطیب مع عدم تراكم 
الماء في حفر او خالفھ.

تصب طبقة المونة على األرضیات وتوزع 
بانتظام باستخدام معـدات البـروة والمسـطرین 

والقـدة للحصـولعلـى السمك المطلوب .
یتم المرور على المونة بالرولة المسننة الخراج 

الھواء المحبوس ولتسویة السطح.
تترك المونة للجفاف في الھواء وال تحتاج إلي 

المعالجة السطحیة سواء بالمیاة او بمواد 
المعالجة السطحیة.

یراعى عند عمل طبقات اكثر من 5 مم العمل 
على طبقات یفصلھما 24 ساعة . 

•

•

•

•

•

معدل األستھالك: 

التخزین والصالحیھ  :
اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  •

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

التنظیف: 
تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة   یراعى

بالمذیب فور نھو العمل وفى حالة جفاف  
المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا.

2 كجم/م2/ سمك 1 مم اقصي سمك 7مم. 
العبوات: 

شكایر 25كجم (بودرة). 



 p  k

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.  

•
معلومات إضافیة 
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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
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