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الشكل 
الكثافة
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التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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رمادي
اجھاد اإلنضغاط (بعد 28 

یوم)

•
•

  

2.2±0.1 كجم/لتر 

45-50 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:
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 Edition 04.2022 
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مونة للمدفع االسمنتى بالطریقة الجافة ومحسنھ بااللیاف

مونة جاھزة ذات أساس أسمنتى غیر مسرع 
الشك محسنة بإضافة األلیاف 

والمیكروسیلیكا.مطابقة للموصفات األلمانیة 
DIN-18551و لمواصفات المعھد القومى 

  ACI 506.2-95للخرسانة

تستخدم المونة بطریقة الرش الجاف على 
الخرسانة والمونة والمبانى واالحجار سواء فى 
أعمال الصب أواالصالح والصیانة. وتستخدم 

على نطاق واسع فى اإلنشاءات :-
محطاتالطاقة. 

المیاه والصرف الصحى. خزانات
حمامات السباحة والبحیرات الصناعیة.

واألنفاق. الكبارى
ادارى وصناعى).  المبانى بأنواعھا (سكنى وٕ

 تتمیز ھذه النوعیة بالخواص التالیة:- 
 . جاھزة لإلستخدام

قوة التصاق مع األسطح المختلفة (خرسانة 
وخالفھ).

ارتداد ممكن. أقل
میكانیكیة ممتازة. إجھادات

مقاومة للكربنة واألمالح (الكلوریدات 
والكبریتات).

التشغیل والتشكیل. سھلة
اقتصادیة. 

•

•
•

•
•

•
•

8-9 نیوتن/مم2 إجھاد الثنى

2-3  نیوتن/مم2 إجھاد اإللتصاق مع 
الخرسانة

10X8-6معامل التمدد الحرارى

 نیوتن/مم2

/ ºم
310X 30-24معامل المرونة

یجب أن یكون السطح خالى من األتربة 
والزیوت والشحوم والحبیبات المنفصلة.

األســطح المعدنیــة (حدیــد التســلیح) یجــب 
أن یكــون خــالى مــن الصــدأ وقشــور 

الدرفلــة والزیــوت والشــحوم تماما. 
یجب ترطیب السطح جیداً بالمیاه قبل الرش.

تستخدم المونة مع المدفع االسمنتى بطریقة 
الرش الجاف.

بعد اعداد السطح وتجھیزه وترطیبھ جیداً 
بالمیاه.  

تصــب المونــة مباشــرة لخــزان المــدفع 
االســمنتى وتضــاف المیــاه أو المیــاه مــع 
اإلضــافات الســائلة بالنســبة المقررة خالل 

مسدس الرش. س
یراعى المحافظة على المونة رطبة ومنع 

الجفاف السریع.س
بعد االنتھاء من رش الطبقة النھائیة یتم خدمة 

السطح وتسویتھ.

التطبیق: 

.ºأقل درجة حرارة لالستخدام + 5 م
سمك الطبقة الواحدة 10 – 25 مم. 

تعلیمات التطبیق: 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف 
.المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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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 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.  

•

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.
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العبوات:
 شكایر 30 كجم.

22 كجم / م 2/ 1سم سمك }تتغیر حسب حالة 
(السطح و أماكن التطبیق )رأسي او سطحى.

معلومات إضافیة معدل اإلستھالك  : 
 •

 •

 •

•

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




