INSUFIX-E
مونة أسمنتية الصقة للبالط والسيراميك
أنسو فيكس  -اي مونة أسمنتية إقتصادية سابقة الخلط لإلستخدامات الداخلية الصقة للبالط و السيراميك أساسها أسمنتي
و معدلة بإضافة مواد اخري.
انسوفيكس  -اي ُمطابقة للمواصفات القياسية االنجليزيةEN-12004

الوصف

التخزين والصالحية
البيانات الفنية

الشكل الظاهري
اللون
معدل التغطية



يجببببت التاكببببد مببببن نخافببببة ا سببببط وخلو ببببا مببببن أي د ببببو أو يببببوت أو شببببحوو أو أتربببببة أو أي ملو ببببات
أخري للسط .
يجببببت تسببببوية السببببط بإ الببببة أي اجببببزا عالقببببة علببببي السببببط أو أي اجببببزا بببببار ة باسببببتخداو الوسببببا
اليدوية ( المطرقة ) أو الميكانيكية ( ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ).
يوضبب أنسببو فببيكس -اي فببي وعببا خلببط نخيبب بب يببت صببت كميببة الميبباا المناسبببة و يببت التقليببت يببدويا ً
أو ميكانيكا ً حست الكمية المستخدمة لمدة ال تق عن  3دقا ق للحصول على خليط متجانس القواو.
كمية المياا المناسبة للخلط من  4 – 5.4لتر لك شيكارة  54كج .
يوض خليط أنسوفيكس – اي على السط المستوي المراد تجهيزا.
يت الفرد بإستخداو البروة المسننة .
يت ملئ فواص السيراميك أو البالط المستخدو بواسطة أنسوتاي جراوت .
يجت تنخي ا دوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة.
تمتا أنسو فيكس  -اي عن المونة العادية با تي -:
خلطة جا زة و ابتة ذات قوة لصق وتماسك فا ق الجودة.
معدل تغطية يص الي الضع .
اق في التكلفة بنسبة تص ال .%52
يوفر من  54إلي  %42من الوقت.
ت ُستخدو في المطابخ والحمامات.
ت ُستخدو لجمي أنواع ا رضيات و الحوا ط.
لإلستخداو الداخلي لمنشآت البنا المختلفة.
انسو فيكس  -اي ال ت ُشك خطورة في نقلها.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعال.
عند سقوط المادة على الجلد يجت غسله جيدا ُ بالمياا والصابو .
عند مالمسة المادة أو سقوطها على العين يجت غسلها بالمياا جيدا ً إستشارة الطبيت المختص.
إتباع قوانين البيئة وعدو إلقا مخلفات المادة في التربة أو مجاري المياا.



شيكارا  54كج



طريقة االستخدام

المميزات
مجاالت التطبيق

تعليمات السالمة
التعبئة

بودرة
ابيض  /رمادي
 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.



















لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدع الفنى بالشركة
شركة صناعة المواد العا لة ومشتقاتها  -انسومات  :ك  45ط ريق وجه قبلي السري – طموا  -جيزة
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