
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة

:الخلط

•

pk 

 

صفحة(2-1)

 

الشكل 
الكثافة

بودرة

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

 

ھ

 

اللون

•

 

•
•

  

 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

   
 

 

رمادي
اجھاد اإلنضغاط (بعد یوم)
              (بعد 28 یوم)

•

 

2±0.2 كجم/لتر 

41 نیوتن/مم2
50-60 نیوتن/مم2

تجھیز السطح:

 

•
•
•

•
•

•
•

إجھاد الثنى                    6-8 میجا بسكال

قوة الترابط مع الخرسانة
10-15 سم سمك الطبقة الواحدة

التطبیق: 

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمیاه فور نھو العمل وفى حالة جفاف 
.المونة تستخدم الطرق المیكانیكیة إلزالتھا 
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 ACC/101كیم كریت
مونة جاھزة للمدفع االسمنتي بالطریقة الجافة معجلة الشك

مونة جاھزة ذات اساس أسمنتي مسرع للشك 
(معجل) للمدفع األسمنتي محسنة باإلضافات 

(المیكروسلیكا).

تستخدم المونة للمدفع االسمنتي بالطریقة الجافة 
ألعمال الترمیم واإلصالح للعدید من المنشآت 

مثل :-
الكباري واألنفاق.

محطات المیاه والصرف الصحي والكھرباء.  
حمامات السباحة والبحیرات الصناعیة. 

المباني بأنواعھا.

جاھزة لالستخدام.سس
قلیلة االنكماش.سس

أقل ارتداد ممكن.سس
اجھادات میكانیكیة متمیزة.سس

لألمالح والكبریتات والكربنة. مقاومة
التصاق فائقة. قوة

سمكطبقة كبیرة في المرة الواحدة.سس
سھولة استخدامھا لألسطح الرأسیة واألسقف 

بأقل ھالك.
•

3-3.5 نیوتن/مم2

یجب أن یكون السطح ثابت وسلیم ونظیف 
وخالي من األتربة والشحوم والزیوت وما شابھ.1
یجب أن یكون السطح المعدني (الحدید) نظیف 

وخالي من الصدأ أو قشور الدرفلة والشحوم
والزیوت.مم

•یجب ترطیب السطح بالمیاه قبل الرش.

•

•

•

•
•

•

•

•

یستخدم المدفع األسمنتي بالطریقة الجافة.
س بعد إعداد السطح وتجھیزه وترطیبھ بالمیاه.س

تصب المونة الجاھزة لخزان المدفع وتضاف 
المیاه واإلضافات السائلة من خالل مسدس 
الرش مع مراعاة نسبة المیاه لألسمنت في 

حدود(0.35 – 0.4 ) .
یراعي المحافظة على المونة رطبة.

نھو وخدمة سطح المونة مباشرة بعد الرش 
ك بالبروة.ك

ال یسمح بإعادة استخدام ساقط المونة.مم
درجة حرارة التطبیق + 5 م° وحتى +30 م°.كككك

العبوات:
 شكایر 30 كجم.

20 كجم / م 2/ 1سم سمك . 
معدل اإلستھالك  : 

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

مطابقة للمواصفات العالمیة
 ASTM C-1604, C-78, C-666,C-157.1
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صفحة(2-2)

 
   

 

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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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




