
  

 الوصف العام

اإلستخدامات 

المزایا 

الموصفات الفنیة

:الخلط
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الشكل 
الكثافة

سائل لزج القوام

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
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شفاف
األس الھیدروجینى
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1.1±0.15 جم/سم3 
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الخلط:

•
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إضافة سائلة لألسمنت سریعة الشك ومانعة لنفاذیة المیاه 

إضافة سائلة جاھزة عند خلطھا باألسمنت یحدث 
شك سریع وتستخدم لوقف تسرب المیاه.

وقف تسرب المیاه من الخرسانة والمباني. 
تثبیت الجوایط والمسامیر في الخرسانة 

والصخور.
معالجة فوریة لتسرب المیاه من المواسیر 

المكسورة.
معالجة األسطح الخرسانیة والمباني عند 

الفواصل وحول المواسیر وتقابالت الحوائط 
واألرضیات في الخزانات وحمامات السباحة 

والمنشآت المائیة مثل السدود والمجاري.

اإلنكماش. عدیمة
غیرسامة أوضارة بالبیئة.

سرعة الشك.
وقف تسرب المیاه لحظیا.ً

  .ФтϠАϦЮϜ ϣЮмлЂ

قوة التصاق فائقة.
الشك حتى تحت المیاه.

اوال-  لوقف تسرب المیاه خالل الشروخ او 
 -:الفتحات بالحوائط الخرسانیة او المبانى 

التنظیف والغسیل بالمیاه إلزالة االتربة ونواتج 
التكسیر.

نحت الشروخ او الفتحات بابعاد (العرض 
والعمق) حوالى20X  20 مم على ان تكون 
الحواف ذات زوایا قائمة قد االمكان ومائلة 

V ولیست عل شكل حرف

الترمیم بمادة الكیم بلج L تحت ضغط لحین 
الجفاف ووقف تسرب المیاه وفى حالة ضغـط 

المیاه العالى یتم خلطة مادة الكیم بلج L وتترك 
قلیال قبل استخدامھا لوقف تسرب المیاه  .

بعد تمام وقف تسرب المیاه یتم تنعیم وتسویة 
السطح النھائى. 

•

•

•

•

•

•

ثانیا-  معالجة تقابالت الحوائط الرأسیة واالفقیة 
:- وأطراف الرباط وعرامیس المبانى 

النحت فى مناطق تقابالت الحوائط الراسیة 
واالفقیة واطراف الرباط (الفواصل بین الطبقات 

الخرسانیة ) بابعاد (عرض وعمق ) حوالى  
20x20مم ویراعى ان تكون جوانب التكسیر 
ذات زوایا قائمة اومائلة ما امكن ولیست شكل 

V حرف
التنظیف و الغسیل بالمیاه جیدا . 

الترمیم والمعالجة بمادة الكیم بلج L مع تسویة 
السطح النھائى وتنعیمھ. 

الخلط جیداً وسریعاً.  •  
الخلط مع األسمنت بنسبة (3:1) جزء بالوزن.• 

التطبیق: 
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صفحة(2-2)

 
   

 

معلومات إضافیة 

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.  

•

التنظیف:
  یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

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

العبوات:
5,20 كجم.

معدل اإلستھالك   
ب600سم/3كجم.

:

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

•

•

•
•

•

ثالثا-  لتثبیت مسامیر الربط والجوایط 
والدعامات المعدنیة داخل الخرسانة والمبانى :-

عمل ثقوب داخل الخرسانة والمبانى باقطار 
تزید بمقدار 20مم عن اقطار مسامیر التثبیت 

والدعامات للحصول على تثبیت سلیم .
تنظیف الثقوب بالھواء المضغوط والغسیل 

بالمیاه . 
تملء الثقوب بمادة الكیم بلجL تماما .

توضع مسامیر التثبیت والدعامات المعدنیة فى 
منتصف الثقوب داخل مادة الكیم بلجL قبل 
جفافھا مع مراعاه التثبیت الجید والترطیب 

 . بالمیاه لمدة ال تقل عن 15 دقیقة
تترك المسامیر التثبیت او الدعامات المعدنیة 

لمدة 5  ساعات لتمام الجفاف  .
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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




