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المرونة

•

•
•

•

•
•

تجھیز السطح: 
  یجب أن تكون االسطح ثابتة و سلیمة و نظیفة و 

خالیة من الشحوم و الزیوت و خالفھ
•

التنظیف:
 یتم غسیل االدوات و المعدات فور نھو العمل بالمیاه.

معدل اإلستھالك النظري: 1.5-2كجم/ م2/ 1مم لسمك 
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بروسیفا بالستر
بیاض اكریلیك مرن مسلح باأللیاف 

100% مستحلب اكریلیك مع مواد مالئة و 
الیاف صناعیة لعمل بیاض مرن یستخدم من 

الداخل او الخارج كما یمكن استخدامھا كمعجون 
لملئ الشروخ و الفواصل.

صفحة(2-1)

بیاض اكریلیك مرن و معجون.
قوة التصاق عالیة. 

مرن.
روخ. یمتص حركة الش
زل. مقاوم للمیاه و عا

ري. مقاوم لالحتكاك و الب
س. مقاوم الشعة الشم

عازل للصوت و الحرارة.

•

•
•

قوة االلتصاق 
مقاومة الرطوبة

مرونة عالیة
فائقة

ال تتأثر

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

أسطح البیاض یجب أن تكون سلیمة و تامة الجفاف. • 
األسطح المسامیة یجب أن تدھن وجھ 

(Aبروسیلر)تحضیري

یلیھا طبقة ثانیة.
•التطبیق متتالي لمنع وجود فواصل.

الخلط:
الخلط میكانیكیاً او یدویاً جیداً للحصول علي قوام متجانس.    •

التطبیق: 
• البیاض بالبروة الصلب طبقة بطانة تغطي السطح بالكامل 

أعمال البیاض الداخلي و الخارجي من الداخل او 
الخارج لما یلي:

التخزین والصالحیھ:
عام واحد داخل عبواتھا  االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین 

المناسبھ.

العبوات: ش 
شكایر وزن 5,25كجم

مقاومة العوامل الجویة 
حتي 5000 ساعة

ال تتأثر

الخرسانة و المباني. الخرسانة 
الخفیفة و االسبتوس.
الطوب و البلوكات.

•
•

مقاومة العفن و 
الفطریات

ال تسمح بالنمو

ال تسرب المیاهمقاومة الریح و المطر
ال تتأثر مقاومة الملوحة حتي  

300 ساعة

•

یترك السطح للجفاف لمدة 24ساعة و في حالة الحرارة العالیة 
یمكن ترطیب السطح بالمیاه.

•

•یفضل العمل في الظل او اجواء غیر حارة.
• ال یتم التطبیق في اجواء بھا ریاح أو شمس حارقة.
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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
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