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اإلستخدامات 

الكثافة 

المواصفات الفنیة

10 دقیقة عند 20°م
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زمن التشغیل
3 یوم

•

7 ایام 

2 كجم/لتر

التطبیق و تعلیمات اإلستخدام

•

15 - 20 نیوتن/مم2 اجھاد اإلنضغاط

•
•

تجھیز السطح: 

الخلط: 

التطبیق:1  
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مونة اسمنتیة الصقة للبالط والسیرامیك تحت الماء 

مونة ذات مركب واحد اساسھا اسمنتى غیر قابل
للتسییل تستخدم فى أعمال لصق البالط و

السیرامیك و البورسلین و الطوب على األسطح 
الرطبة و تحت الماء.

في أعمال لصق البالط والسیرامیك تحت الماء 
وعلي السطح الرطب في 

 
. اجھادات میكانیكیة فائقة

ل مقاومة للمیاه و غیر قابلة للتسیی
مقاومة جیدة للكیماویات.

مقاومة ألشعة الشمس.

األعمال البحریة. 
حمامات السباحة و البحیرات الصناعیة.

زمن الجفاف النھائي

یراعى ان یكون السطح المراد لصقھا نظیفة 
و خالیة من األتربة و الشحوم و الزیوت.1

یراعى ان یكون السطح ثابت. •

•

الخلط میكانیكیا للوصول لخلیط متجانس القوام. •
•الخلط مع الماء النقى (6 لتر) لكل شكارة 25 كجم

توضع المونة فوق األسطح المراد لصقھا بكمیة 
مناسبة مع التوزیع بانتظام. 

یتم ضغط البالط علي السطح بعد تجھیزه بقوة 

•درجة حرارة التطبیق و السطح +10/+30°م

  الخراج الماء المحبوس.  
• بقایا و زوائد المونة ھى جراوت للفواصل  

•

•

معدل اإلستھالك النظري:
6 كجم/ م2/ سمك 3 مم.

التخزین والصالحیھ:1 
عام من تاریخ اإلنتاج داخل عبواتھا االصلیھ 

المغلقھ في ظروف التخزین المناسبھ.

العبوات: ش 
شكایر 25 كجم 

التنظیف:
یراعى تنظیف األدوات والمعدات المستخدمة 

بالمیاه فور نھو العمل. ن

مقاوم للعفن و الفطریات.•

EN 12004 Type C , Class S2

0.5 -1 نیوتن/مم2 قوة الترابط              

قوة التصاق فائقة.•

یراعى ازالة األجزاء الضعیفة و المفككة 
میكانیكیا.

•

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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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




