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 يجبك لذكدكمنكنظذس ك ألكطحكزخ يهذكمنكأمكسهياكأزكويي كأزكش يمكأزكأتط كأزكأمكم يثذ كأخطمك سطح.
 يجبكتسيي ك سطحك إو كأمك جز ءكعذ ق كع صك سطحكأزكأمك جز ءك ذأوةك ذكلخد مك يكذئلك دزي كك(ك لططق ك)ك
أزك ل ذن ك(كمذك ك تك خشنكأز لج خك).
ك-ك22جصككسصكزعذءكخ طكنظ فكثمكيلمكصبككل ك ل ذهك ل ذكب كزكيلمك لق بكيدزيذًكأزكم ذن ذًك
 يي عككأنسيكس
حسبك ل ك لسلخدم ك لدةكالكتقلكعنك3كسقذئمك سيلكع كخ طكملجذن ك قي م.
 كل ك ل ذهك ل ذكب ك خ طكمنك5.4ك–ك4ك لطك لكش ذأةك24ككجم.
ك-ك22جصكع ك سطحك لسليمك لط سكتجه زه.
 يي عكخ طككأنسيس
 يلمك فطسك إكلخد مك بطزةك لس ك.
 يلمكم ئكسي صلك س ط م تكأزك بديك لسلخدمك ي كط كأنسيتذيلكجط ز كك.
 يجب تنظيف األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.
تمتاز أنسو فيكس 22 -جي عن المونة العادية باألتي -:
 خلطة جاهزة وثابتة ذات قوة لصق وتماسك فائق الجودة.
 معدل تغطية يصل الي الضعف.
 اقل في التكلفة بنسبة تصل ال .%22
 ييسطكمنك24ك صك%42كمنك يقت.
 أعمال لصق البالط و السيراميك الداخلية والخارجية.
 يُستخدم لجميع أنواع األرضيات و الحوائط.
 حمامات السباحة و خزانات المياه.
 المطابخ و الحمامات.
 يستخدم للواجهات المعرضة لظروف مناخية صعبة.






انسو فيكس 22 -جي و 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.
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