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التطبیق  

•

•

مقاومة للعوامل الجویة و اشعة الشمس •

•
•
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 مادة حشو مطاطیة للفواصل ذات اساس سیلیكون

•

•

األساس الكیماوي
الكثافة النوعیة

زمن الجفاف اإلبتدائي

إجھاد الشد
االستطالة عند القطع

سعة الحركة
الصالدة

مقاومة الحرارة
:
:

:

:

150+/40-

ال یتم التطبیق على السطح الرطب
ال یتم استخدام المادة للغمر الدائم في المیاه

ال یتم االستخدام مع االغذیة ومیاه الشرب
 ال یتم التطبیق عند التعرض لدرجة حرارة عالیة او ضغط

مرتفع مستمر   

المادة غیر مقاومة للحریق
..

.

.

•
•

•
•

•

مرونة ومطاطیة فائقة

2 مم/ الیوم 

:
:

 1.23-1.5نیوتن/مم2

 معدل الجفاف 

A 25 شور
%-50/+100

%900-700

NS-50 بروفلكس
مادة حشو فواصل مطاطیة من أساس السیلیكون المتعادل أحادیة التركیب

 مطاطي متعادل لھا قوة التصاق عالیة صالحة لالستخدام من
 الداخل  او الخارج بدون برایمر و المادة احادیة التركیب  تتفاعل 

مع رطوبة الجو و المادة مرنة مقاومة الشعة الشمس  و االوزون و 
 ASTM للعفن و الفطریات مطابقة للمواصفات العالمیة

 D 412,ASTM,C719,794, C920 type S, Grade 
NS, Class 100/50, Use M, G, A, O, NT

االلومنیوم
الزجاج
الخشب

المعادن (مدھونة و غیر مدھونة)

قوة التصاق عالیة بدون برامیر

مقاومة للتاكل و الصدأ

صدیق للبیئة

مقاوم للعفن و الفطریات
غیر قابل للتسییل

:
:

:

بولیمر السیلیكون المتعادل
0.05±1.5

25-30 دقیقة
و رطوبة نسبیة 50%مᵒعند 23

تجھیز السطح: 
یجب ان تكون االسطح ثابتة و نظیفة و جافة و خالیة من 

الزیوت و الشحوم و االتربة.
•

ᵒم

لألسطح غیر المسامیة مثل الزجاج و المعادن ال حاجة الستخدام 
البرایمر

•

لألسطح  المسامیة مثل الخرسانة و الطوب و البیاض یتم •
استخدام البرایمر

التطبیق:

و تعلیمات االستخدام

•یتم تركیب حشو خلفي للفواصل من نوعیة (كیم رود)
لضبط العرض و العمق

یتم حشو الفواصل بالمادة مع مراعاة عدم وجود فقاعات 
ھواء و ضمان االلتصاق الكامل مع جوانب الفواصل

•

یتم استخدام شریط ذاتي اللصق یوضع علي جانبي الفواصل و یتم 
ازالتھ بعد الجفاف

•

المادة غیر قابلة للدھان •

االستخدامتعلیمات 
•یتم تنظیف االدوات فور نھو العمل

تستخدم المادة مع االحجار الطبیعیة والمطاط و البیتومین •

معدل االستھالك النظري:
عرض الفواصل 6-45 مم •

عمق الفواصل 6-15 مم •
(العرض : العمق) كنسبة 1:2 •

لفواصل بأبعاد (20*10مم) / 3 متر طولي / خرطوشة 600 سم3•
العبوات:

خراطیش 600 سم3  قوة الترابط مع
الخرسانة

 نیوتن/مم1.2-1.12:
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تعلیمات األمن والصحة:
أثناء االستخدام

 

یراعى استخدام المالب س الواقیة
 ) ( 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 والصالحیة
في ظروف تخزین السلیمة عام كامل داخل عبواتھا

وبارد)1 مناسبة(جو جاف
 •

 34

.

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




