
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المواصفات الفنیة

:الخلط

•

pk 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

االساس الكیمیائي

1-1

مستحلب اكریلیك

المزایا

•

اللون 

•
•

ابیض

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

مونة اكریلیك و اسمنت و رمل عدیمة االنكماش لترمیم الشروخ و فواصل ارضیات المالعب الریاضیة.

مالعب التنس.

یجب ان تكون االرضیات تظیفة تماماً خالیة من االتربة و الحبیبات 
المنفصلة و السطح ثابت و سلیم.

تترك الخرسانة او االسفلت حدیثة الصب لمدة 28 یوم للجفاف.
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 0.2±1.2 الكثافة

عدیمة االنكماش.
سھلة التطبیق.

أمنة و غیر ضارة بالبیئة.

Binder بروباتش

مونة بولیمریة ذات اساس اكریلیك 100% مع مواد مالئة منتقاه متدرجة 
الحبیبات تستخدم ألعمال التسویة و ترمیم الشروخ والفواصل بعمق حتي 
20مم و عرض حتي 25مم حتي مصممة ألرضیات المالعب الریاضیة.

5 , 20 كجم مركبین (أ , ب)

2

معدل األستھالك النظرى: 
6 كجم/م  /سمك 6مم

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 

•
•
•

الخرسانة واالسفلت.
المالعب متعددة االغراض(ید و سلة و طائرة).

مضادة للشمس و العوامل •
الجویة.

كجم/ لتر

تجھیز السطح:
 •

•
: الخلط

    یخلط المركبین (أ , ب) میكانیكیاً لمدة 2-4 دقیقة خلط للحصول 
علي خلیط متجانس القوام واللون.

یضاف المیاه النظیفة للخلیط شدید الجفاف.

 •

•
التطبیق:

 •    تطبق المونة باستخدام البروة الصلب مع الخدمة جیداً للتسویة و التنعیم.
تطبق المونة علي طبقات في حالة زیادة السمك اكبر من 25 مم.

تترك االرضیات للجفاف لمدة 24 ساعة بعد الترمیم.
•
•

التنظیف :

غسیل االدوات والمعدات فوراً بالمیاه.

1 كجم لفواصل ابعادھا 6*18 مم بطول 6 متر  • 

: العبوات 

التخزین و الصالحیة :
عام واحد داخل عبواتھا االصلیة 
المغلقة في ظروف تخزین مناسبة.

أقصي سمك للترمیم 12 مم • 

 •

 •

 •

•

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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