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زمن التشغیل
الوان عدیدة حسب الطلب

التطبیق: 

•
•
•
•
•

90 دقیقة عند 23م°

بودرة جافة
2

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

تقلب المونة قبل األستخدام مباشرة.
یتم الترطیب بالماء.

تملء العرانیس تماماً.
تزال بقایا المواد من سطح البالط قبل جفافھا 
بإستخدام اسفنجة او قطعة قماش مبللة بالماء.

•
•
•

بعد تمام الجفاف (1-2) ساعة یمسح البالط 
بقطعة قماش جافھ.

أفضل درجة حرارة للتشغیل من 5-30°م.
التنظیف:

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

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن
معدل اإلستھالك النظري: 

 0.2كجم/م لعرانیس ابعادھا 
(العرضxالعمق) یعادل (20x5)مم.
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مادة ذات أساس أسمنتي معالج كیمائیا بلدائن 
صناعیة ومضاف إلیھ مواد مالئة منتق�اة یخل�ط 

بالماء لیعط�ى مون�ة عدیمة االنكماش تستخدم 
لملء عرانیس البالط والسیرامیك والقیشاني 

والطوب.

.
.

ملء عرانیس البالط السیرامیك والقیشاني. 
ملء عرانیس طوب الواجھات  

معالجة الشروخ 

عدیمة االنكماش  .
سھولة في االستخدام  .

اقتصادي.

ال تحتوى على مواد معدنیة.
ال یتأثر بالماء او بخار الماء.

متوافر بألوان عدیدة.

  C كیم چوینت

•

األتربة والمواد العالقة .

.

الحصول على مونة متجانسة القوام.
تترك المونة للتخمر لمدة 30 دقیقة .

تجھیز السطح: 
• یجب ان تكون العرانیس نظیفة خالیة من 

الخلط:  
•  یضاف الماء للمادة تدریجیا بمعدل (7-6.5) 

كیلو  لتر لكل شیكارة  20
•یتم التقلیب والخلط یدویا او میكانیكیا حتى 

•

•

•

•

ش  العبوات: 
شكایر 20 كجم. 

التخزین والصالحیھ:1 
ستة أشھر من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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.  

•

It Complies with EN 12004 (Type C ,Class T2),
EN13888 (Type CG,Class WA), ANSI A118.7 

والطوب مونة أسمنتیة جاھزة عدیمة االنكماش لملء عرانیس البالط والسیرامیك والقیشاني 

مقاوم للعفن و الفطریات . •

2.262 نیوتن/مماجھاد الثني/28یوم

تخزین جاف
2.082 نیوتن/مماجھاد الثني/28یوم

25 دورة تبرید و تجمید

15.482 نیوتن/مماجھاد االنضغاط/28یوم

تخزین جاف

اجھاد االنضغاط/28یوم 15.03 نیوتن/مم2
25 دورة تبرید و تجمید

مقاومة االحتكاك        2316 مم3
2.76 مم/ماالنكماش

EN 12808-2,3,4

فاقد
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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




