
  

 الوصف العام

:الخلط

•

pk

صفحة(2-1)

اإلستخدامات 

 المزایا
 

•
•

•
•

الكثافة النوعیة 
زمن الجفاف االبتدائى

المواصفات الفنیة

ساعة 
زمن الجفاف النھائى

2.5 - 2

اجھاد االنضغاط (28 یوم)
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بروستون بالستر
بیاض زخرفى حجر جیرى طبیعى 

البیاض عبارة عن بیاض زخرفى من األسمنت و 
كسر الحجر الجیرى الطبیعى مع إضافات خاصة 

یمكن تطبیقھ بالرش أو بالبروة الصلب.یستخدم 
للبیاض الداخلى أو الخارجى (الواجھات) أو 

األسطح األفقیة. یمكن عملھ باللون االبیض أو 
ملون (12 لون) 

ابیاض زخرفى من الداخل أو الخارج.
•  أشكال ھندسیة مع البولى سترین فوم.

  •

   •
•

عمر ممتد. 
مقاوم للرطوبة و العفن. 

متانة عالیة. 
غیر ضار بالبیئة.

• غیر قابل لالحتراق.

تجھیز السطح:
•

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام 

یجب أن یكون السطح ثابت و سلیم  خالى 
من األتربة و المواد الملوثة. 

الخلط:  
•  یضاف المیاه النظیف 5.5 - 6 لتر فى عبوة بالستیك.

• سھل التطبیق.

 ASTM C-109, C-348,  طبقا للمواصفات العالمیة 
C-190, C-1028, D-870-02, E-136-04, E-84-07

أشكال ھندسیة مع استخدام الفوم أو المطاط.
تشطیبات الصبات الجاھزة.

12
یوم  28

15 - 30 نیوتن/مم2
3 - 4 نیوتن/مم2اجھاد الشد (28 یوم)
5 - 7 نیوتن/مم2اجھاد الثنى (28 یوم)
2 - 2.5 نیوتنقوة الترابط (28 یوم)

ممتازةمقاومة االحتكاك
ممتازةمقاومة المیاه

19 جم/م2/یوممعدل نفاذیة بخار الماء
ممتازةمقاومة الحریق و الدخان

یجب ترمیم الشروخ باستخدام المونة األسمنتیة •
عدیمة االنكماش (كیم ریبیر) بأنواعھا. 

األسطح الملساء الناعمة یجب معھا استخدام 
طرطشة اسمنتیة رابطة (بروبالستر)

األسطح عالیة النفاذیة یجب ترطیبھا جیدا 
بالمیاه النظیفة

تضاف المادة (شكارة 25 كجم) تدریجیا مع الخلط • 
المیكانیكى بسرعة بطیئة لمدة 10-15 دقیقة 
• یعاد الخلط لمدة 2 دقیقة قبل التطبیق مباشرة

• یمكن استخدام األلیاف، فایبر مش أو إضافات
أخرى حسب الطلب

•

•

: التطبیق
  یتم تطبیق المادة على مرتین بسمك اجمالى 1 سم
فى حالة استخدام التطبیق الیدوى بالبروة الصلب 

•

 یتم عمل طبقة اولى 5 مم بالبروة الصلب مع 
الضغط و التسویة

•

 یتم عمل طبقة ثانیة 5 مم بالبروة الصلب بضغط 
اقل فى خالل ساعة من الطبقة األولى.

•

فى حالة استخدام التطبیق بالرش یمكن الرش 
بالماكینة مباشرة على السطح.

•

فى حالة عمل النحت أو النقش لعمل أشكال 
ھندسیة یتم ذلك بالمعدات الخاصة بذلك فى 

خالل 24 ساعة.  

•

•یترك البیاض للجفاف بعد 24 ساعة.  
•یمكن استخدام األلیاف الصناعیة لمزید من الترابط.  

 تضاف المادة الملونة للمیاه النظیفة أو تدھن المادة•
)الملونة بعد ساعة من التطبیق (للبیاض الملون



 p  k

Q
ua

lit
y 

N
ee

ds
 Q

ua
lit

y

صفحة(2-2)

 

Product Data Sheet 
Edition 09.2022 
Identification No. DC - 27

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.  

•

معدل اإلستھالك:
20-25 كجم/م2لسمك 1 سم 

 

 التخزین والصالحیھ:
من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا   إثنتا عشر شھراً

االصلیھ المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: 
  شكایر بالستیك 25 كجم

یتم الغسیل مباشرة باستخدام المیاه أو 
میكانیكیا فى حالة جفاف المادة. ن

التنظیف:

تعلیمات االستخدام:
 ال یتم عمل طبقة بیاض أعلى الفواصل •

•

 ال یتم التطبیق فى الجو الممطر أو موجة •
حرارة أعلى من 35°م

 ال یتم التطبیق مباشرة على األسفلت أو 
البالستیك أو األكریلك أو الخشب أو األسطح 

المعدنیة
 فى حالة الواجھات الخارجیة المعرضة •

للشمس و األمطار یتم الدھان بسیلر شفاف 
.(LH سیلر ،G/WBكلیر) طارد للمیاه مثل

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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