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الكثافة النوعیة

المواصفات الفنیة

عجینة ملونة
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التنظیف:

المظھر

یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 
بالمذیب العضوي فور نھو العمل وفى حالة 
جفاف  المونة  تستخدم الطرق المیكانیكیة 

إلزالتھا. ن

صفحة(2-1)

•

•

مقاومة الفطریات والعفن

مقاومة العوامل الجویة

0.1±1.35

مقاومة الرطوبة
ممتازة

ممتازة
ممتازة

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

التطبیق: 

تجھیز السطح:

•

•

•

التخزین والصالحیھ:1
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

ً

ستة أشھر 
االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات:
 ش 3 عبوات (ا,ب,ج) 5,20 كجم.

•
•

یتم خلط وتقلیب الماده داخل العبوات خلط 
كھربي  للحصول على ماده متجانسھ اللون 

والقوام.

الخلط: 

معدل اإلستھالك النظري : 
•
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 S/PU برودیكو
مستحلب ذا اساس بولي یورثان مع الرمل لعمل مونة ترمیم وتسویة ألرضیات المالعب او كبیاض 

مقاوم للعوامل الجویھ وألشعة الشمس.1
سریع الجفاف .
ثبات االلوان. 1

قوة التصاق فائقھ .
عازلة للمیاه والرطوبھ  .

ذات قوام غلیظ یعطي طبقھ سمیكھ مرنھ. 

المزایا
•
•
•
•
•
•

یجب ان یكون السطح جاف و سلیم ونظیف 
. تماما

یجب ان تكون البیاض ثابت وخالى من 
الشروخ.

•

•

فى حالھ االسطح المسامیھ یتم غلق المسام 
بدھان وجھ تحضیرى (سیلر E43) أو 

(بوندنج برایمر).

•

•

یتم عمل طبقھ اولى بطانھ على اجمالى 
المساحھ بسمك بسیط .

یتم عمل طبقھ ثانیھ فوقھا مباشره للوصول 
للسمك المطلوب وتفادي الفواصل الالصقھ. 

تترك الماده للجفاف االبتدائى قبل الخدمھ 
باالسفنجیھ او البروه للحصول على الملمس 

المطلوب . 1

 S/PU یمكن الدھان فوق بیاض البرودیكو
بإستخدام دھانات البولي یورثان مثل برودیكو 

CUSHION/PUاو برودیكو  P/PU

• االستخدام یفضل ان یكون في مكان غیر 
معرض الشعة الشمس بشكل مباشر.

•

 100%بولى یوریثان مع مواد واضافات خاصھ تعطي 
مونھ تستخدم لعمل مونة ترمیم وتسویھ ألرضیات 

المالعب وزیادة مقاومة االحتكاك و البرى نظرا الحتوائھا 
على رمل السلیكا الزجاجى أوبیاض عازل للمیاه  مقاوم 

للعوامل الجویھ ذا ملمس خشن تصلح  ایضا لالستخدامات 
من الداخل كما یمكن استخدامھ  معجون لملء الشروخ 

مونة ترمیم وأستعدال  للخرسانھ واالسفلت  الرضیات المالعب 
ت. الریاضیھ والمشیا

بیاض خشن محبب للواجھات الخارجیھ للخرسانھ والمباني
 البیاض والمعجون من الداخل والخارج. 1

 البدرومات والجراجات. 

1.5 كجم/م2/ سمك 1 مم.
Max. Thickness 5 mm

PU أو كیم تراك

300 ساعة-دون تأثیرمقاومة األمالح
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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.  

•
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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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