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التنظیف:

اللون

تجھیز السطح:  

الخلط:

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

إلزالتھا. ن
معدل اإلستھالك النظري:

صفحة(2-1)

•
•
•

نسبة المواد الصلبة 

السمك

0.9-0.65

زمن الجفاف 

اجھاد الشد

100 % بالحجم

3-13 مم
0.7-0.9 نیوتن/مم2

80%األستطالة

  12ساعة عند23°م

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

التطبیق: 
•

 Cushion PUعمل 3 طبقات من البرودیكو•
 Cushion PUالخشن وعدد 2 طبقة برودیكو
الناعم على أال یتم عمل أي طبقة إال بعد جفاف 

الطبقة األولى.
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 CUSHION/PU برودیكو
مونة بولي یورثان وبودرة الكاوتش لعمل تكسیات مرنة ألرضیات المالعب الریاضیة 

مونة من لدائن البولي یورثان مع بودرة 
الكاوتش المطحون (خشن وناعم) لعمل تكسیات 
مرنة مطاطیة كطبقة أساس ألرضیات المالعب 

الریاضیة سواء الخرسانیة أو االسفلتیة. 

یي  مالعب التنس. 
مالعب كرة السلة والطائرة والید.1

المشایات حول المالعب.

كجم/لتر

اجھاد الصدمات 

الخرسانة یجب أن یمر علیھا 28 یوم على 
األقل.

األسفلت یجب أن یترك لمدة 28 یوم. 
السطح یجب أن یكون ثابت ونظیف وجاف 

ومستو تماماً خالي من العیوب واألتربة 
والشحوم والزیوت والمواد العالقة.  

•

•
•

یتم خلط المواد (أ,ب )والخلط جیداً للحصول علي قوام 
متجانس. 

یفضل الخلط میكانیكیاً . •

دھان وجھ تحضیري (بوندنج برایمر) أو 
سیلرE43) للسطح.(

.
یتم التطبیق باستخدام الممسحة الكاوتشوك.  

درجة حرارة التطبیق عند (>10+ م°) 

ال یتم التطبیق في جو ممطر.1
یترك السطح للجفاف لمدة 24  ساعة.1

•

•

•

•

الكاوتش الخشن1
1-1.2 م2/ كجم/ للوجھ الواحد لسمك 

بعد الجفاف 1مم.1
عدد الطبقات(2-3) طبقاً للكاوتش 

الخشن. 1
الكاوتش الناعم1

1-1.5 كجم/ م2/ طبقة سمك 1 مم1 
عدد الطبقات (2) طبقاً للكاوتش الناعم.

•

•

•

•
•
•

•یتم عمل طبقھ اولى بطانھ على اجمالى المساحھ 
. S/PU بسمك بسیط  من مادة برودیكو

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 .

P/PU یمكن الدھان فوق الماده بإستخدام برودیكو

•

•

•

18 نیوتن / متر

لمضمار الجري و االلعاب یتم عمل طبقة من 
Prodeco Cushion PU سمك 3-13 مم 

Kemtrack PU یعلوھا طبقة من

•

•

مطابقة للمواصفات العالمیة 
 ASTM

F2772,1242,D624,EN12235,1569,13501,1516,1517,1490
4,EN ISO 5470.1,2813



 p  k

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

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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التخزین والصالحیھ:1
ستة أشھر من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا  

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: 
كاوتش خشن 10 كجم.

 •

 •

 •

•

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

كاوتش ناعم 10 كجم.
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