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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

العبوات: 

.

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

اثنتا عشر شھرا من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ ي
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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 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 
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مادة كیماویة لفصل الشدات والقوالب و سھولة فصلھا عن الخرسانھ 

مستحلب متجانس ذا أساس مائي من مادة شمعیھ 
بترولیھ الناتج عبارة عن  طبقھ رقیقھ ثابتھ مما 

یحمى الشدات والقوالب الخشبیة  اوالمعدنیة 
عازل من المیاه و الصدأ بفعل العوامل الجویھ.

سھل التنظیف ویستخدم لمختلف انواع الشدات 
L.الخشبیھ و المعدنیھ

عالي الجودة ویمكن استخدامھ بعمل اكثر من 
طبقة دھان.

یعطي  حمایة للشدات و اقوالب بجمیع انواعھا  
و یطیل عمر استخدامھا  ویمنع التصاق 

الخرسانھ بسطحھا .  
یعطي خرسانھ ملساء فائقة الجودة متجانسة 
اللون  سھلة الدمك مع سھولة الفك و الصب 

وخلو  الخرسانھ من التسویس .
یسھل تماسك البیاض و الدھانات مع السطح 

الخرساني.

•

نوع التأین للمستحلب المستخدم   ایونك 
 زیوت معدنیھ

.

.

یتم استخدام المذیبات الخاصھ بمنتجات 
الشركة الزالة اي بقع شحوم او زیوت أو 
W خرسانھ  متبقیھ قبل استخدام الكیم ریل

یتم تقلیب الماده جیدا داخل العبوة.
یتم االستخدام بالفرشاه او بالرولھ العادیھ او 

الرش. 
یتم دھان وجھ واحد من الماده  ویجب حمایتھ 

من المطر 

الزیاده  في االستخدام من ھذه الماده تؤدي 
لزیادة تراكم االتربھ علي السطح الجاري عزلھ.س

في حالة الشدات و القالب الجدیده یمكن اعادة 
الدھان وجـھ اخـر مـن مـادة الكـیم ریـل بعد 

مرور ساعھ علي تنفیذ الطبقھ االولي للدھان .
تترك الماده  للجفاف قبل صب الخرسانھ.شش

یجب ازالة بقایا الماده قبل الدھان أو البیاض.  
•
•

•

•

•

معدل االستھالك النظري:  
10-12  م2/كجم •

نوع المادة الشمعیة

LEED NC-2016, IEQC 4.2, LEM

%المواد العضویة               3.71
المتطایرة

• جرام/لتر

 •

 •

•

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




