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مونة أسمنتية فائقة الجودة الصقة للبالط والسيراميك وعازلة للرطوبة
أنسو فيكس  02 -دبليو الصق سيراميك و بالط و بورسلين أبيض اللون ذو أساس أسمنتي باإلضافة إلى محسنات
كيميائية لإلستخدامات الداخلية و الخارجية.
انسوفيكس  02-دبليو ُمطابقة للمواصفات القياسية االنجليزيةEN-12004-

الوصف

التخزين والصالحية
البيانات الفنية

الشكل الظاهري
اللون
معدل التغطية



يجبببل التاكبببد مبببن نحافبببة امسبببطد وخلووبببا مبببن أم دوبببون أو يبببوت أو شبببحو أو أترببببة أو أم ملو بببات أخبببرم
للسطد.
يجل تسوية السطد بإ الة أم اجزاء عالقة علي السطد أو أم اجزاء بار ة باستخدا الوسائل اليدوية
) المطرقة ) أو الميكانيكية ( ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ).
يوضببب أنسبببو فبببيكس  02 -دبليبببو فبببي وعببباء خلبببم نحيبببة بببا يبببتا صبببل كميبببة الميبببا المناسببببة و يبببتا التقليبببل
يدويا ً أو ميكانيكا ً حسل الكمية المستخدمة لمدة ال تقل عن  3دقائق للحصول على خليم متجانس القوا .
كمية الميا المناسبة للخلم من  4 – 5.4لتر لكل شيكارة  04كجا.
يوض خليم أنسوفيكس  02 -دبليو على السطد المستوم المراد تجهيز .
يتا الفرد بإستخدا البروة المسننة .
يتا ملئ فواصل السيراميك أو البالط أو البورسلين المستخد بواسطة أنسو تايل جراوت .
يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.
تمتا أنسو فيكس 02 -دبليو عن المونة العادية بامتي -:
خلطة جاوزة و ابتة ذات قوة لصق وتماسك فائق الجودة.
معدل تغطية يصل الي الضعة.
اقل في التكلفة بنسبة تصل ال .%02
يوفر من  04إلي  %42من الوقت
لصق سيراميك حديث على سيراميك قديم مباشرة نتيجة قوة الربط واللصق.
أعمال لصق البالط و السيراميك و البورسلين الداخلي والخارجي.
يُستخدم لجميع أنواع األرضيات و الحوائط.
حمامات السباحة و خزانات المياه.
المطابخ و الحمامات.







انسو فيكس02دبليو ال ت ُشكل 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 ً ثم إستشارة الطبيب المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدم إلقاء مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياه.



طريقة االستخدام

المميزات

مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة
التعبئة

بودرة
ابيض
 2.5- 2كجم  /م 2سمك 2مم (تقريبا)

ت ُحفظ المادة في شكاير محكمة الغلق و أماكن جيدة
التهوية بعيدا ً عن أشعة الشمس المباشرة و
درجات الحرارة العالية.
الصالحية  12شهر من تاريخ اإلنتاج في ظروف
التخزين المناسبة.



















شيكار  04كجا
لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعا الفنى بالشركة
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