
  

الصق ذا اساس من لدائن البولي یورثان لألرضیات المطاطیھ و الخشبیھ و البى فى سى 
الوصف العام                                         التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

اإلستخدامات 

المزایا 

المواصفات الفنیة 
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الصق بولي یوریثان

 

•

زمن السماح بالحركھ

محتوي المواد الصلبھ
4 ساعھ

 1.08
 % 100
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الكثافھ النوعیھ

сϚϜϸϦϠъϜ РϝУϮЮϜ двϾ

العبواتاالستطالھ %
•

: 
1, 5 كجم 

الصق علي الخرسانھ و الخشب و االسفلت و 
الجبس و البى فى سى لألرضیات مثل:-   1

اللفائف و البالطات المطاطیھ
الباركیھ و االخشاب.
لفائف البى فى سى.

•

ب. خالي المذی
. صدیق للبیئھ

ذه. رائحھ غیر نفا
. قوة التصاق فائقھ
. مرونھ و مطاطیھ

. غیر ضار بالصحھ العامھ
یصلح لإلستخدام من الداخل و الخارج.

الصق من لدائن البولي یورثان خالیة المذیب أحادیة 
التركیب لألرضیات المطاطیھ و الخشبیھ  و البى فى 

سى یعطي مرونھ و عازل للمیاه و قوي االلتصاق 
یصلح لإلستخدامات الداخلیھ و الخارجیھ.

یجب ان تكون السطح المراد اللصق علیھ ثابت 
و سلیم و نظیف و جاف (المحتوي المائي 

الیزید عن %4).

 •

12 ساعھ
24 ساعھزمن الجفاف النھائي

% 5 ± 50

التنظیف
•

: 
 یتم غسیل االدوات والمعدات فور نھو العمل 

بالمذیب العضوي بروسولف PU الخاص.
معدل االستھالك النظري 

0.4-1.0 كجم/م2 حسب حالة السطح
:

•

 •
•
•
 •

اللزوجة
اجھاد الشد

 400 ± 2800
مللى بسكال.ثانیة

20 میجا بسكال 

 :تجھیز السطح

یجب ترمیم و معالجة عیوب الخرسانھ مثل •
الشروخ و النقر بإستخدام المونھ االسمنتیھ 

 EP كیم جراوت , EP الجاھزه كیم ریبیر
والفواصل ان وجدت بإستخدام بروفلكس 

 .LM
•

•

یجب تجھیز السطح میكانیكیاً ان لزم االمر 
للوصول الي درجھ خشونھ مناسبھ.

:التطبیق 
یتم التطبیق علي السطح بإستخدام البروه 

ال تحتاج االرضیات لعمل ركوب.1
. یراعي زمن التطبیق في حدود ½ ساعھ
یراعي استواء السطح تماماً لضمان قوة 

االلتصاق.1
درجة حرارة التطبیق ال تتعدي 30°م.

المناسبة لذلك الغرض.1
• یتم اللصق فوراً مع الضغط لمنع حبس الھواء.

•
•

•

•

بالحجم

> 200 °م درجة الومیض
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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 والصالحیھ   : 
• اثنتا عشر شھراً داخل عبواتھا  االصلیھ المغلقھ 

في ظروف التخزین المناسبھ 

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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