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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

العبوات: 

.

بستلة 20,5 كجم , برامیل200 كجم
التخزین  و الصالحیھ: 

اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ 

معدل االستھالك النظري:  سس
• یغطى 25 متر مسطح/كجم (للشدات الخشبیة).م
•میغطى 50 متر مسطح/كجم (للشدات المعدنیة و 

البالستیكیة).
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دھان زیتي لفصل الشدات و القوالب بجمیع أنواعھا معدنیة وخشبیة وبالستیكیة 

مادة كیماویة ذات أساس زیتى تستخدم لسھولة 
فصل الشدات و القوالب و تعطى سطح 

خرساني ناعم  أملس عالي الجودة. 
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یستخدم لجمیع انواع الخرسانة سواء المستویة 
D.او ذات التركیبات

یستخدم مع الخرسانة الملونة و ال یعطى آثار 
مع األسمنت األبیض.

یستخدم مع جمیع أنواع الشدات والقوالب سواء 
D .رأسیا او أفقیا

یستخدم مع الشدات المعدنیة حیث یعطى حمایة 
من الصدأ.

إطالة عمر استخدام الشدات و القوالب نظرا 
لسھولة تنظیفھا.

تنتج خرسانة ملساء خالیة من البقع و فراغات 
S.الھواء

تقلل من فرص ترمیم الخرسانة مع سھولة 
الصب و الدمك . 

یدھن وجھ واحد بالرش او یدویا بالفرشاة و 
یفضل التقلیب قبل الدھان .

یمكن استخدام المادة حتى درجة حرارة 
م°. 10-

یجب حمایة المادة من التعرض المستمر ألشعة 
الشمس المباشرة واألمطار.

 •

 •

 •

 •  

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 

یترك الدھان للجفاف قبل صب الخرسانة.•

 •

 •

 •

•

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




