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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 

صفحة(2-1)

  

 

•

الكثافة النوعیة  
درجة الغلیان

اللون

العبوات: 
بستلة 18,4 كجم , برامیل 180 كجم .

و الصالحیھ:  التخزین  
اثنتا عشر شھرا  من تاریخ االنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ  المغلقھ  في  ظروف التخزین المناسبھ  زمن التشغیل
سائل شفاف مائل لإلصفرار

•

•

2-3 ساعة

 

نسبة المواد الصلبة

•

•

• 

•

 º154 م
%20-15

0.01±0.87

معدل االستھالك النظري: 
0.25-0.25 كجم/م2 مم

 30D كیم كیور
ماده ذات اساس راتنجى شفاف للمعالجھ السطحیھ للخرسانھ 

دھان شفاف ذا اساس راتنجى فـى مـذیب عضـوى خـاص 
یسـتخدم للمعالجـھ السـطحیھ للخرسـانھ حدیثـھ الصـب حیـث 
تعطـى طبقـھ تمنع بخر المیاه بما یسمح باتمام عملیھ االماھھ 
لالسمنت للحصول على االجھادات المطلوبھ ومنع حدوث 
الشروخ المادة تختفي من سطح الخرسانة بعد 30 یوم من 

تعرضھا للشمس و العوامل الجویة 
المادة مطابقة للموصفات األمریكیة

 ASTM C 309 –  Type 1 or 1-D class A or 
.B,BS 5742

    

تستخدم كبدیل لرش بالمیاه والخیش المبلل 
وغیرھا من الطرق التقلیدیھ للمعالجھ السطحیھ 

للخرسانھ افقیا وراسیا سواء من الداخل او 
المعرضھ للجو الخارجى كالطرق السریعة 

والقطارات. 

  تمنع حدوث شروخ االنكماش 
توفر استخدام المیاه.

سھلھ التطبیق. 
تسمح بتطبیق اعمال البیاض والدھانات المباشره. 

صدیقھ للبیئھ.

•

ظروف التشغیل 25-75 مºعند رطوبھ نسبیھ 30 % 

الخلط : 
یتم تقلیب المادة جیدا قبل االستخدام مباشره داخل 

عبواتھا .

فور حدوث الشك االبتدائى ونھو خدمھ السطح 
الخرسانى  .

یتم التاكد من خلو السطح من المیاه الراكدة .یي
یتم استخدام الفرش او الرش على السطح 
الخرسانى فور حدوث الشك االبتدائى  .س

یتم التطبیق مباشره بعد فك الشدات الخرسانیھ .س
یمكن اجراء اعمال البیاض مباشره على المادة 
بعد التاكد من خلو السطح من الزبده االسمنتیھ  

والزیوت والشحوم.س
یمكن استخدام المواد الرابطھ مثل ( كیم بوند  

SBR ) فى اعمال الطرطشھ والبیاض  .
یفضل تجھیز السطح الخرسانى لالرضیات 
میكانیكیا الزالھ المادة قبل تطبیق تشطیبات 

االرضیات  .

التطبیق:

•
 •
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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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•

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




