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اإلستخدامات 

الكثافة 
المواصفات الفنیة

عجینة بلون ابیض 

صفحة(2-1)

قوة االلتصاق(القص)

•

المزایا

•
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المظھر الخارجى
≥ 1 نیوتن/مم

•

1.6 جم/سم3

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

•

•

•
•

تجھیز السطح: 

التطبیق:1  

•

•

معدل اإلستھالك النظري:  
4-5 كجم/ م2/ سمك 3 مم.

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

ش العبوات: 
  بستالت 20,5 كجم

التنظیف:1
 یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف المونة  

تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا. ن
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 A كیم تایل
عجینھ جاھزة لّل

عجینھ جاھزة ذات أساس اكریلیك مع مواد مالئ�ھ منتق�اة ، 
تس�تخدم ألعم�ال لص�ق  ال�بالط والس�یرامیك  والرخ�ام 

على جمیع األسطح الخشنة والناعمة مثل البیاض 
والطوب والخرسانة وتعطى طبقة عازلة للمیاه و یمكن 

استخدامھا من الداخل او الخارج.  

تستخدم ھذه العجینة الالصقة في العدید من 
االستخدامات  ومنھا 

لصق البالط والسیرامیك والقیشاني.1
لصق وحدات الرخام واألحجار. 1
لصق وحدات  الطوب الحراري.1

حمامات السباحة .1
المعامل والمجازر .1
الحمامات والمطابخ .

جاھزة لالستعمال وسھلھ التشغیل .1 
عازلة للمیاه .1

قوة التصاق فائقة .1
تستخدم على األسطح الجافة او الرطبة. 

•
•
•

یجب ان یكون السطح المراد اللصق علیھ 
نظیف تماما وخالي من األتربة والشحوم 

والزیوت.
یفضل ان یكون السطح مستو قدر اإلمكان .

•

•

یتم فرد العجینة على السطح المراد اللصق 
علیھ بسمك 3-2مم باستخدام البروة او السكینة 

. المسننة
یتم لصق البالط على العجینة مع الضغط 

. للتثبیت مع عدم ترك ایة فراغات
تترك عرامیس بین البالط في حدود 2-3 مم . 

قبل جفاف العجینة یتم تنظیف ایة بقایا للمواد 
من سطح البالط او العرامیس بقطعة قماش 

مبللھ بالمیاه.1
یترك البالط للجفاف قبل ملء العرامیس بفترة  

24 ساعة الى 48 ساعة.

•
•

•

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.  

 •

(Type D ,Class T2)  صق البالط والسیرامیك وعازلة للمیاه

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

تترك الخرسانة الجدیدة للجفاف ویراعي 
تخشین السطح الناعم.

•

مقاوم للعفن و الفطریات.   •

قوة االلتصاق(الشد)
زمن قبل الجفاف

2

2≥ 0.5 نیوتن/مم

30-20 دقیقة



  

:الخلط

•

pk(2-2)صفحة

  

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

   

Product Data Sheet  
Edition 04.2022 
Identification No. JT - 7

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




