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اإلستخدامات 

الكثافة 

المواصفات الفنیة

40-50 میجا بسكال.ثانیة

صفحة(2-1)

اجھاد األنضغاط

المزایا
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اللزوجھ
40<

•

2 كجم/لتر

•
•
•

معامل المرونة
قوة األلتصاق

المقاومة الحراریة

20-30 نیوتن/مم2

1.5-2.5 نیوتن/م2

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

الخلط:  
• تضاف الماده السائلھ داخل عبوة الخلط .

• تضاف البودرة بالنسب المقررة.

یدھن السطح بمونة من الماده لحمایة الحدید 
من الصدأ وسد مسام السطح الخرساني.1

یتم تركیب البالط بالمونة المقاومة لالحماض
مع ترك عرانیس بعرض (6-8مم) حیث  

یوضع نصف كمیة المونة علي ظھر البالط 
والنصف االخر علي السطح مع الضغط لتمام 

االلتصاق.1
یراعي ان تكون درجة الحرارة اثناء التشغیل 

+10 م°.1
یتم عمل المعالجة للسطح بعد الجفاف (2-1) 

یوم عند 23 م° وذلك بالغسیل بحمض  
كبریتیك  تركیز %20.1

یترك السطح لمدة 5 أیام قبل االستخدام .

یتم الخلط جیدا للحصول علي خلیط متجانس 
. القوام ویفضل  الخلط المیكانیكي

م°. زمن التطبیق 20 دقیقھ عند 23
نسبة الخلط (1:3) (المادة:السائل).

تجھیز السطح: 
یجب ان یكون السطح نظیف خالي من الشحوم 

والزیوت و الملوثات .1
یجب تجھیزالسطح المعدني باسلوب الترمیل 

الزالة الصدأ. 

•
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مونة ذات أساس من سیلیكات البوتاسیوم الخالیھ من الھالوجینات 
مقاومة الحماض بتركیزات عالیھ عند درجة الحرارة المرتفعة 

ASTM C466-03(2012) والمادة مطابقة للمواصفات

1

لصق البالط والطوب المقاوم لالحماض.1
 ملء عرانیس الطوب والبالط المقاوم  لالحماض.

تبطین  تنكات االحماض.

مقاومة فائقھ للكیماویات خاصة االحماض.1 
مانعة لتسرب المیاه.1

عدیمة النفاذیھ.1
خالیھ من الھالوجین. 

900°م

11000 نیوتن/مم2

•

•

التطبیق:1
•

•

•

معدل االستھالك النظري:1
  مونة اللصق :20-22 كجم/م2/ سمك 10 مم.

 مونة ملء العرانیس :0.2  كجم/م.ط/ عمق 1 سم. 

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

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

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.  

 •

 AR كیم تایل
مونة لصق وملء الفواصل ولعرانیس البالط والطوب المقاوم لالحماض 

•
•
•

معامل التمدد الحراري

الصالدة النسبیة

6-10x12م°/

•
•

•

•

العبوات: 
شكایر 25كجم  

i

  

•
•

•

•مقاوم للعفن والفطریات.
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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




