
  

 الوصف العام

:الخلط

•

pk 

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

 المزایا

المواصفات الفنیة
الكثافة النوعیھ

: الخلط
  - یضاف المركبین ( أ , ب ) ویتم الخلط میكانیكیآ 

للوصول لخلیط متجانس القوام و اللون.
- یضاف المركب ( ج) للخلیط السائل ویخلط جیدآ لمدة دقیقة

التطبیق :

- یدھن السطح الخرساني أو المعدني بوجھ تحضیري
( سیلر E43 )   أو  (ویتسیل) للخرسانة الرطبة.

 - یترك للجفاف لمدة 24 ساعة
روة. - یتم صب المادة وخدمة السطح بالب

 - یتم تخلیق الفواصل الجدیدة بألواح الفوم الصلب بعرض 
مناس ب.

- یترك السطح للجفاف.

.
التنظیف: 

   یتم غسیل األدوات والمعدات فور نھو العمل بالمذیب العضوي 

معدل اإلستھالك النظرى:
    12 كجم/م۲/ سمك ۱س م

السمك  2 – 10 سم

 PU كیم باتش
خرسانة بولي یورثان مرنة لترمیم وتخلیق فواصل التمدد في الحدید والخرسانة 

خرسانة ترمیم مرنة ذات أساس من لدائن البولي 
یورثان مع مواد مالئة منتقاة تستخدم إلعادة 

تخلیق فواصل التمدد وترمیم الشروخ بأرضیات 
الكباري واالنفاق وممرات الطائرات والطرق 

السریعة تستخدم بسمك 2 -10 سم 

ترمیم وإعادة تخلیق فواصل التمدد في
  - المطارات

  - الطرق السریعة 
  - الكباري واالنفا ق

إجھاد الشد
جھاد االنضغاط                 56 -100كجم/سم۲ .

االستطالة  

. 0.1±1.2

 التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 
تجھیز السطح: 

- یجب أن یكون السطح الخرساني ثابت وسلیم 
ونظیف وجاف   وخالي من المخلفات والشوائب
-  تجھیز السطح المعدني أو الخرساني بالطرق 

المیكانیكة المعتمدة مثل الترمیل للوصول لسطح ثابت 
ونظیف 
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زمن الجفاف االبتدائي      10 ساعة

الصالدة 
قوة االلتصاق                14-28 كجم/سم۲ .

مطابقة للمواصفات اإلمریكیة 
 ASTM D-412, D-2240, D-695,
 D-471, D-3029

- قوة تحمل فائقة قوة التصاق عالیة مع 
الحدید والخرسانة

- مطاطیة مرنة 
 - اجھادات میكانیكة عالیة

- غیر زلقة
 - سھولة التطبی ق

42 كجم/سم۲ .

. 50

زمن الجفاف النھائى         7 یوم .
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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.  

•

 

التخزین والصالحیھ:
- عام واحد في عبواتھا األصلیة في ظروف 

تخزین مناسبة .

العبوات:  
 3عبوات وزن إجمالي 20,5 كجم 
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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
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