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مستحلب استایرین ببوتادیین معدلالنوع

  1.003±0.001كجم / لتر  

الخلط:

  Product Data Sheet  
Edition 03.2022 
Identification No. BA - 4 SBR كیم التكس

مستحلب من االستیرین بیوتادیین یستخدم كمادة رابطھ و اضافة للمونھ االسمنتیھ  

مستحلب من بولیمرات البیوتادیین واالسترین المعدل لھا قوة 
التصاق واجھادات میكانیكیھ ممیزة ونفاذیھ محدوده للمیاه ومقاوم 
للتاكل وغیر سام ولھ مقاومة جیدة للكیماویات و یستخدم كرابط 

أو اضافھ للمونھ.

 ASTM C 1059Type II,C882,D2834,E313,
 ANSI A108.02

  

تستخدم ھذه النوعیھ من المواد الرابطھ علي 
-: 

مونة لصق السیرامیك والطوب. 
مونة ملء الشروخ والفجوات. 

اضافة للمواد العازلة االسمنتیة. 
والبیاض.  اللیاسة األسمنتیة

ربط الخرسانة القدیمة والجدیدة. 

یعطى مقاومة للعوامل الجویة  .1
یقلل االنكماش .1

اقتصادیة .1
یحسن الخواص المیكانیكیة مثل الشد والثنى.

تقلیل النفاذیة للمیاه .1
مركب یسمح باستخدامھ مع میاه الشرب.  

تتمیز ھذه المادة بالعدید من الممیزات ومنھا:- 

 •
 •

•
  •

•

 •

  •

 •

•

  •

یراعى ان یكون السطح نظیف تماما خالي 
من الزیوت والشحوم  .1

یجب إزالة األجزاء الضعیفة وغیر 
المتماسكة والوصول للسطح الثابت 

السلیم  .1
یراعى استخدام أحد الطرق المیكانیكیة او 

الكیماویة المعتمدة لتجھیز وتنظیف السطح 
طبقا للمواصفات – لالستفسار یرجى 

االتصال بالمكتب الفنى للشركة.  

تجھیز السطح:

یتم الخلط للوجھ الرابط عن طریق إضافة 
األسمنت لخلیط كیم التكس SBR مع الماء 

بنسبة (3 :1 :1) بالحجم ویقلب جیدا للحصول 
على خلیط متجانس القوام.

یتم خلط األسمنت والرمل والركام الخشن داخل 
الخلطة ویقلب لمدة دقیقة .1

یضاف مخلوط SBR التكس مع الماء بالنسب 
المقررة للمونة الجافة ویستمر التقلیب لمدة 

3-5 دقیقة للحصول على مونة متجانسة 
القوام .

•

•

یرش السطح بالماء للترطیب قبل االستخدام  .1
یدھن الوجھ الرابط بكمیة كافیة وبفرشاه قویة . 1

یراعى ان تكون نسبة المیاه لألسمنت اقل ما 
یمكن وبما یسمح بأداء العمل بكفاءة حوالي 

 . (0.4)
یمكن عمل المونة بطبقة بسمك یتراوح بین 6 مم 

مم  . وحتى40
یراعى استخدام الركام الجاف في الخلط ویجب 

مراعاة المحتوى المائي الموجود بالركام عند 
تحدید كمیة ماء الخلط  .

•

•

•

•

•

نطاق واسع في كثیر من االعمال
• مونة الترمیم واإلصالح.

سھل اإلستخدام .سس
مركب غیر سام الیحتوى على كلوریدات. •

  •
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درجة البیاض
%المواد الصلبة

78-77
ط قوة التراب
مع الخرسانة

% 33-32

نیوتن/مم5-42

 الماده مطابقھ للمواصفات االمریكیھ
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معلومات إضافیة 
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و الصالحیھ:  التخزین
اثنتا عشر شھرا  من تاریخ االنتاج 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.  

•

0.3-0.6 كجم/م2/سمك 1 سم من المونة 
حسب كمیة األسمنت و نسبة المیاة 

لألسمنت
•نسبة الماء لألسمنت حوالى 0.4.

 •
معدل االستھالك النظري: 

العبوات:
5 , 20 كجم او برامیل 120 , 200 كجم.

ال تستخدم المادة عند درجة حرارة اقل من 
°م. 5+

یراعى لمنع سرعة الجفاف للمونة استعمال 
الخیش المرطب بالمیاه اوالبولي ایثلین 

مواد المعالجة السطحیة. اواستخدام
نسبة الخلط المادة تضاف للمیاه بنسبة تتراوح 

بین (1:1) وحتى (1 :4) بالحجم حسب 
تصمیم الخلطة والغرض من االستخدام.

 •

 •

  •

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

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا .

التنظیف:

 •

 •

 •

•

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




