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مادة لتثبیت التربھ وانتاج ارضیات غیر منتجھ لألتربھ وتتحمل الحركھ

الطرق الرملیھ.
اماكن انتظار السیارات .1

المواقع تحت االنشاء.1
القنوات والترع و المصارف.

سھلة التطبیق.1
مقاومھ للمیاه والعوامل الجویھ.1

أمنھ للقیاده.11
. صدیقھ للبیئھ
قویھ التحمل.

الشكل
الرائحھ

سائل شفاف
خفیفھ

المواصفات الفنیة

180-220 سي.بواز
عند 40°م

تطبق الماده بالرش علي طبقات بحیث یكون 
السطح دائما رطبا بین الطبقات.

یحظر ترك طبقھ للجفاف خالل عملیھ الرش 
فقط. لمنع تصلد الطبقھ السطحیھ 
مناسبھ. الرش بانتظام وبمعدالت 

زمن الجفاف من 1-2 یوم عند 20°م.
یجب عدم تعریض التربھ بعد الرش لمیاه 

االمطار لمده 72 ساعھ.

للطرق واالرضیات المعرضھ للحركھ
•

الكثافھ
زمن الجفاف عند 

20°م
5-15 سم حسب الظروفسمك الطبقھ

مادة ذات اساس استیرین اكریلیك معدل تستخدم بعد 
الخلط لتثبیت التربھ وزیاده تماسك حبیبتھا مما یجعلھا مقاومھ 
لالحتكاك و الحركھ وغیر منتجھ لالتربھ و الماده غیر سامھ 

ونعطي طبقھ صلده بسمك حتي 15 سم و مطابقة للمواصفات 
 EN-DIN-53765,53455,53479,53189,ISO

1625,448,2115

 من 1 الي 2 یوم

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمیاه فور نھو العمل. ن

التنظیف: ش

•

•

•

•
•

.

2-3 لتر/م2 لالرضیات المعرضھ للحركھ لعمق
م(10-15) سم.

عدد الطبقات من 1-2 طبقھ او اكثر.1
المعدل متغیر بحسب طبیعة التربھ.

 معدل اإلستھالك:
•

•
•

العبوات: 
 بستلھ 5,20 كجم 

التخزین والصالحیھ:
اثنا عشر شھراً من تاریخ اإلنتاج داخل 

عبواتھا االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین 
المناسبھ.

بعمق 10-15 س مضبط المیول للصرف المناسب
.% دك التربھ جیدا حتي 59

خلط المادة مع المیاه النظیفة بالحجم بنسبھ (1.4:1) 
عند خلط الرمل و المادة ونسبة (3:1) عند الرش 

السطحي.

•

بروساند شیلد 

•
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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.  

•
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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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