INSUCRAVITO
مونة أسمنتية ملونة عالية الجودة ذات تدرج حبيبي للواجهات الخارجية والداخلية
أنسو كرافيتو مونة مسبقة الخلط عالية الجودة ذات أساس أسمنتي معدلة كيميائيا ً بمواد بوليمرية وأضافات محسنة ورابطة باإلضافة الي مواد
مالئة متدرجة منتقاه بعناية متوفر بثالثة خشانات ( )A, B, Cيستخدم للواجهات واعمال الديكورات الداخلية والخارجية متوفر بألوان متعددة.
انسوكرافيتو ُمطابقة للمواصفات القياسية األمريكية . ASTM-G-153-
التخزين والصالحية
متعدد االلوان
اللون

الوصف
ىى

ت ُح فظ المادة في شكاير محكمة الغلق
وأماكن جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس
المباشرة ودرجات الحرارة العالية .
الصالحية  12شهر من تاريخ اإلنتاج في
ظروف التخزين المناسبة .

التعبئة

شيكاره  25كجم

 -1أقل من  1مم
حجم الحبيبات
 -2من  2 -1مم
 -3من  3 -2مم
2 -1كجم/م 2تقريبا
معدل التغطية
2.2 -2كجم/م 2تقريبا
3 -3كجم/م 2تقريبا
 يستخدم لتغطية واجهات المنشأت الخارجية وأعمال الديكور الداخلية .
 يوجد  3خشانات مختلفة ( ) A – B – C






طريقة االستخدام















المميزات



تعليمات السالمة







البيانات الفنية

مجاالت التطبيق

يجب التاكد من نظافة األسطح وخلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخري للسطح.
أزالةةةة أيةةةة أجةةةزال عالقةةةة علةةةي السةةةطح أو أيةةةة اجةةةزال بةةةارزة باسةةةتخدام الوسةةةائ اليدويةةةة ( المطرقةةةة ) أو الميكانيكيةةةة
النحت الخشن أوالتجليخ ).
يجب ترطيب السطح بالمال قب التطبيق.
توضةةا انسةةوكرافيتو فةةةي وعةةال نظيةةي للخلةةةط ثةة يةةت إضةةةافة ثلثةةي كميةةةة الميةةاه المسةةتخدمة تةةةدريجيا ً مةةا التقليةةب ميكانيكيةةةا ً بعةةد ذلةةة
يت أضافة باقي كمية المياه المستخدمة ما استمرار التقليب لمدة  3دقائق حتى الحصول على خليط متجانس القوام.
يةةةت فةةةرد عجينةةةة انسةةةوكرافيتو علةةةى السةةةطح بدسةةةتخدام البةةةروة الحديديةةةة أو سةةةكينة المعجةةةون و بعةةةد ذلةةة يةةةت تسةةةويتها و مسةةةها
بدستخدام البروة اإلسفنجية (الفرطاسة) إلظهار الشك الجمالي حسب الخشانة و حج الحبيبات المستخدمة.
لحماية عالية الكفالة من الغبار و األتربة و إضافة لمعة طفيفة يت دهان انسوجارد على السطح النهائي.
يراعى تشغي أنسوكرافيتو خالل اربعون دقيقة من التقليب.
يجب تنظيي األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.
جدول يوضح كمية المياة المضافة لشيكارة أنسوكرافيتو طبقا لدرخة الخشانة:
( ماكينةةةة

كمية المياة المضافة
درجة الخشانة
 6لتر  /شيكارة
خشانة A
 5لتر  /شيكارة
خشانة B
 5لتر  /شيكارة
خشانة C
قوة تماسك عالية مع جميع األسطح األسمنتية والخرسانة الناعمة (فيرفيس).
يتميز بخاصية الضغط السلبي ) (Negative Pressureوالتي تسمح بنفاذية الرطوبة من المحارة دون أن يتأثر الدهان.
متوفر بالعديد من األلوان الجذابة والثابتة.
إقتصادي وسهل االستخدام.
عجينة مسبقة الخلط التحتاج سوي الي أضافة المياه والتقليب.
خشانات مختلفة )  (A, B, Cمما يعطي أشكال جمالية متعددة.
مقاوم للمياه والرطوبة لذلك ينصح به في االماكن الساحلية.
مناسب للتطبيق الداخلي والخارجي.
مقاومة عالية للعوامل الجوية الصعبة كحرارة الشمس والغبار والرياح واألشعة فوق البنفسجية
انسو كرافيتو ال ت ُشك خطورة في نقلها.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجب غسله جيدا ُ بالمياه والصابون.
عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجب غسلها بالمياه جيدا ً ث إستشارة الطبيب المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقال مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه.
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