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اإلستخدامات 

الكثافة النوعیة
المواصفات الفنیة

القوام

صفحة(2-1)
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زمن التشغیل
рϸϝвϼ

التطبیق: 

•
•
•

Áа23 ϸжК ϣЧтЦϸ 20

بودرة جافة
0.1Ñ1.8

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

الخلط: 

•
•

•

التنظیف:
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

•

. یجب ان یكون السطح مستویا
ال یتم العمل علي سطح عالي الحرارة او 

علي سطح معدني.

تجھیز السطح:

•
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 ϣуКϝзЋ дϛϜϸЯϡ ϝуϛϝгуЪ ϭЮϝЛгЮϜ ϤзгЃцϜ дг ϣзмг
 ̭ϝгЮϜ Йг АЯϷу ϢϝЧϧзгм ϣϛЮϝг ϸϜмг йуЮϖ РϝЏгм

 сзϝЇуЧЮϜм ШугϜϼуЃЮϜм АыϡЯЮ ϣЧЋъ ϣзмг пАЛуЮ
 ϝуЧТϒ аϸϷϧЃу рϼϜϼϳЮϜ ЬϾЛЮϜ ϤϜϸϳмм мЪуϜϾмгЮϜм

 Йг ФТϜмϧг сЯϷϜϸЮϜ аϜϸϷϧЃыЮ ϱЯЋум ϝуЃϒϼм
.ϼуϯЮϜм ЀϡϯЮϜм сϧзгЃъϜ ЌϝуϡЮϜ

1.сзϝЇуЧЮϜм ШугϜϼуЃЮϜ ФЋЮ
1.ϤϝзмЪЯϡЮϜм ϣуϧзгЃцϜ ϤϜϸϳмЮϜ ФЋЮ

 пЯК ϞмАЮϜм рϼϜϼϳЮϜ ЬϾЛЮϜ ϰϜмЮϒ ФЋЮ
1.ϣузϝЃϼϷЮϜ ϱАЃцϜ

. мЪуϜϾмгЮϜм сϯϝϯϾЮϜ АыϡЮϜ ФЋЮ

.  ϣтЮϝК Ϣ̭ϝУЪ мϺ ФЋъ
 . аϜϸϷϧЃъϜ ϣКϼЃм ϣЮмлЃ

1.̭ϝгЮϜм ϣумϯЮϜ ЬгϜмЛЯЮ ϣгмϝЧг
1.рϸϝЋϧЦϜ

•

АϠϜϼϦЮϜ ϢмЦ
ϣЪϼϲЮϝϠ ϰϝвЂЮϜ двϾ

>0.5  نیوتن/مم 2بعد 28 یوم
Áа 23ϸжК ϣКϝЂ 24

 дг сЮϝϷм ϝгϝгϧ ϝУуДз ϱАЃЮϜ дмЪу дϜ Ϟϯу
1.ϤϝзϝкϸЮϜм ϤмуϾЮϜм амϳЇЮϜ

 дг сЮϝϷ ауЯЃ Ϥϡϝϫ ϱАЃЮϜ дмЪу дϜ Ϟϯу
.ЬуϡАϧЮϜ мϜ ϣУуЛЏЮϜ ̭ϜϾϯцϜ

•

•

تخلط المادة وھى على شكل بودرة بالماء 
بنسبة 6 لتر لكل شكارة 25 كجم .

یتم الخلط یدویا او میكانیكیا لمدة خمس دقائق 
. حتى الحصول على مونة متجانسة

ال یضاف الماء مرة أخرى بعد الخلط ویتم 
استخدام المونة في خالل 2-3 ساعة من 

االعداد.

یتم عمل وجھ تحضیري رابط من المادة 
لتحسین األلتصاق.1

یتم فرد المونة بالبروة المشرشرة او سكینة 
المعجون المشرشرة على األرضیات او 

الحوائط بسمك مناسب.1
یتم وضع البالط فوق المونة ویتم الضغط 
علیھ مع الدوران یمینا ویسارا حتى تمام 

. ضبط المنسوب ومستوى البالط
تترك عرامیس بین البالط وبعضھ بعرض 

حوالي 3 مم .
یمكن استخدام المونة بسمك 3 مم ،6 مم 

وحتى 12مم .
تزال أي بقایا للمونة من سطح البالط قبل 

جفافھا وأیضا بالعرامیس بقطعة قماش جافة .
بعد تمام جفاف المونة یتم التنظیف باسفنجة 

. او قطعة قماش مبللة بالماء 
زمن التشغیل یختلف باختالف الظروف 

الجویة (حرارة ورطوبة).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 EN 12004 (Type C ,Class T2) الصق أسمنتي للبالط والسیرامیك والقیشاني لألرضیات والحوائط 

 It Complies with EN 12004  (Type C ,Class T2)

•مقاوم للعفن و الفطریات. 



  

:الخلط
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pk(2-2)صفحة
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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.  

•

معدل اإلستھالك النظري: 1
2 كجم/م 2/مم و األستھالك یعتمد علي 

خشونة السطح و نوع 
البالط.

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
شكایر 25 كجم.

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




