
 

 
 

 

 

 

 

 
  

المسام ولتسوية األسطح متعددة االغراض لغلق مونة أسمنتية  

الخارجية  أساسه مواد مالئة و محسنات تسوية و تنعيم األسطح الداخلية وجي بي معجون  فاخر ل  - انسو ريب
 .من البوليمر 

 

 الوصف

 التخزين والصالحية

 الشكل الظاهري                        بودرة         
 ابيض               اللون                                

 للطبقة الواحدة ۲م/ جم  300 -250           معدل التغطية          
 البيانات الفنية

المادة في شكاير محكمة الغلق و أماكن  تُحفظ
جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة و 

 .درجات الحرارة العالية

شهر من تاريخ اإلنتاج في  12الصالحية 
 .ظروف التخزين المناسبة

 

 يجب التاكد من نظافة األسطح وخلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخري للسطح. 

 عالقة علي السطح أو أي اجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية الة أي اجزاء زيجب تسوية السطح بإ 

 (.ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ) أو الميكانيكية ( المطرقة )  

  فتتي وعتتتاء نظيتتي و ختتتالي متتتن أي متتواد أختتتر  ثتتتو ( كجتتتو بتتتودرة 10لتتتر متتتاء لكتتل  3.5)يتتتو و تتتة كميتتة الميتتتا  المناستتتبة
دقتتتائق تقريبتتتاُ للحصتتتوم علتتتس قتتتوام متجتتتانس و مناستتتب  5-3متتتة التقليتتتب متتتن جتتتي بتتتي تتتتدريجياً  - يضتتتاف هليهتتتا انستتتوريب

 .لإلستخدام

 يتو فرد الخليط هلس السطح المجهز بإستخدام سكينة المعجون. 

  مو في الطبقة الواحدة 3يجب أن ال يزيد سُمك الطبقة الواحدة عن. 

   و عنتتتد حتتدوف جفتتتاف متقتتت للمنتتتتت ال يُنصتتتح دقيقتتة بعتتتد عمليتتة الخلتتتط بالميتتا  60يجتتب هستتتتخدام المنتتتت فتتتي وقتتت أقصتتتا
 .بإ افة أي كمية من الميا  و هنما هعادة التقليب مرة أخر  سيُعيد للخليط القوام المناسب

 (.ساعة 42)يجب عدم ه افة أي مواد أخر  أو دهان علس السطح قبل أن تجي آخر طبقة معجون بعد مرور 

  وليس قبل ذلك المحارةأسابية من عمل  3يُنصح بإستخدام المنتت بعد. 

 يجب تنظيي األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخدامها مباشرة. 

 طريقة االستخدام

  الخرسانيةقوة ربط و تماسك عالية مة جمية األسطح. 

  مو للطبقة الواحدة 3همكانية هستخدامه حتس سُمك. 

 يسمح بنفاذية بخار الماء و قليل اإلنكماش. 

 سهولة في التطبيق ال يحتاج سوي الميا  فقط. 

  القدرة العالية علس تغطية الشروخ الشعيرية و الثقوب الموجودة علس األسطح الخرسانية. 

 المميزات     

 تسوية األسطح الغير مستوية. 

  في األماكن الداخلية و الخارجيةمناسبة للتطبيق. 

  علس األسطح الخرسانية  أو المونة الدقيقةتغطية الشروخ الشعيرية و الثقوب. 

 مو 3 تُستخدم في التطبيقات التي تحتاج هلس سمك كبيرحتس. 

 يُستخدم لترميو و تسوية األسطح األفقية و الرأسية. 

 مجاالت التطبيق

  في نقلها ةال تُشكل خطور جي بي -ريب انسو. 

 غير قابلة لإلشتعامالمادة غير سامة و. 

 الصابونالجلد يجب غسله جيداُ بالميا  و عند سقوط المادة علس. 

  هستشارة الطبيب المختصعند مالمسة المادة أو سقوطها علس العين يجب غسلها بالميا  جيدًا ثو. 

 مجاري الميا قاء مخلفات المادة في التربة  أوهتباع قوانين البيئة و عدم هل. 

 تعليمات السالمة     

  التعبئة جرام12.5شيكارة 
 لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع للدعم الفنى بالشركة
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