
  

 الوصف العام

:الخلط

•

pk(2-1)صفحة

اإلستخدامات 

 المزایا
 

•
•
•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 23.4 

•
•

•

الكثافة النوعیة 
اللون

المواصفات الفنیة

أبیض و الوان اخري
زمن الجفاف األبتدائي

زمن اعادة التطبیق

0.05±1.74

زمن الجفاف النھائي

  

  
  •
•

 •

تجھیز السطح:
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45-60 دقیقھ عند 23°م

7 ایام عند 23°م

یجب ان یكون السطح خالى تماما من االتربة 
والشحوم والزیوت.

یجب ان یكون السطح ثابت وسلیم وخالى من 
العیوب.

التطبیق: 

الخلط:

•

•

•

•

معدل اإلستھالك:
0.5–1 كجم/م2 (االستھالك یتغیر حسب حالة 

السطح).  

 التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
شكایر 5,20 كجم.

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

المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن

التنظیف:

  PUTTY/W
معجون ذا اساس اكریلیك للحوائط و األسقف من الداخل و الخارج

معجون ذا اساس من لدائن اكریلیك كوبولیمر 
لخدمة األسطح الخرسانیة و البیاض و المبانى و 

ملء الشروخ و الفجوات . تستخدم للحوئط و 
األسقف من الداخل و الخارج 

ملء الشروخ و الفراغات .
الحشو حول فتحات الشبابیك و األبواب.1

خدمة و تنعیم األسطح الخرسانیة و البیاض و 
المبانى. 

معجون للحوئط و األسقف من الداخل و 
الخارج.

سھلة اإلستخدام.
قویة اإللتصاق. یي

مقاوم ألشعة الشمس و العوامل الجویة.سس 
یي غیر سام. 

یي عدیم الرائحة . 
تشغیلیة فائقة.سس

دیكاكوت

   •
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3-4 ساعات عند 23°م

لألسطح المسامیة یجب ترطیب السطح 
  A بالمیاه و دھان سیلر من نوعیة بروسیلر

لسد المسام و تثبیت السطح.

•

یتم تقلیب المادة داخل العبوة جیداً لتحقیق 
التجانس.

•

یستخدم المعجون بالبروة الصلب او سكینة 
المعجون .سس 

یجب األنتظار بین طبقات المعجون للجفاف.

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.  

•
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صفحة(2-2)
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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
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