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مونة أسمنتية لغلق المسام ولتسوية األسطح
انسو ريب فينش معجون فاخر لتسوية و تنعيم األسطح الداخلية والخارجية أساسه األسمنت و مواد
مالئة و محسنات من البوليمر .
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بودرة
ابيض  -رمادي
300-250جم/م 2للطبقة الواحدة

ُ

التخزين والصالحية
تحفظ المادة يف شكاير محكمة الغلق و أماكن
ً
ر
المباشة و
جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس
درجات الحرارة العالية.
الصالحية  12شهر من تاريخ اإلنتاج يف ظروف
التخزين المناسبة.

يجب التاكد من نظافة األسطح وخلوها من أي دهون أو زيوت أو شحوم أو أتربة أو أي ملوثات أخري للسطح.
يجب تسوية السطح بإزالة أي اجزاء عالقة علي السطح أو أي اجزاء بارزة باستخدام الوسائل اليدوية
( المطرقة ) أو الميكانيكية ( ماكينة النحت الخشن أوالتجليخ ).
يتتتتض وكتتت كميتتتة الميتتتا المناستتت ة ( 3.5لتتتتر متتتاء لكتتتل  10كجتتتض بتتتودرة) فتتتي وعتتتاء نظيتتتم و ختتتالي متتتن أي متتتواد أختتتر
ثتتتتض يإتتتتاا سلييتتتتا انستتتتوريب فيتتتتنب تتتتتدريجيا متتتت التقليتتتتب متتتتن  5-3دقتتتتائر تقري تتتتا للحقتتتتوت علتتتت قتتتتوام متجتتتتان و
مناسب لإلستخدام.
يتض فرد الخليط سل السطح المجيز بإستخدام سكينة المعجون.
يجب أن ال يزيد سمك الط قة الواحدة عن  3مض في الط قة الواحدة.
يجتتتب سستتتتخدام المنتتتتأ فتتتي وقتتتت أققتتتا 90دقيقتتتة بعتتتد عمليتتتة الخلتتتط بالميتتتا و عنتتتد حتتتدو ج تتتاا م قتتتت للمنتتتتأ ال
ينقح بإكافة أي كمية من الميا و سنما سعادة التقليب مرة أخر سيعيد للخليط القوام المناسب.
يجب عدم سكافة أي مواد أخر أو دهان عل السطح ق ل أن تجم آخر ط قة معجون بعد مرور( 24ساعة).
ينقح بإستخدام المنتأ بعد  3أسابي من عمل المحارة.ولي ق ل ذلك.
يستخدم انسوريب فينب الرمادي في أعمات الخرسانات (فيرفي ).
يجب تنظيم األدوات والمعدات بالمياة جيدا بعد استخداميا م اشرة.
قوة ربط و تماسك عالية م جمي األسطح الخرسانية.
سمكانية سستخدامه حت سمك  3مض للط قة الواحدة.
يسمح بن اذية بخار الماء و قليل اإلنكماش.
سيولة في التط ير ال يحتاج سوي الميا فقط.
القدرة العالية عل تغطية الشروخ الشعيرية و الثقوب الموجودة عل األسطح الخرسانية .
( فيرفاس ).
يستخدم أنسوريب فينب الرمادي في أعمات الخرسانات
تسوية األسطح الغير مستوية.
مناس ة للتط ير في األماكن الداخلية و الخارجية.
تغطية الشروخ الشعيرية و الثقوب الدقيقة عل األسطح الخرسانية أو المونة.
تستخدم في التط يقات التي تحتاج سل سمك ك يرحت  3مض.
يستخدم لترميض و تسوية األسطح األفقية و الرأسية.
انسو ريب فينب ال تشكل خطورة في نقليا.
المادة غير سامة وغير قابلة لإلشتعات.
عند سقوط المادة عل الجلد يجب غسله جيدا بالميا والقابون.
عند مالمسة المادة أو سقوطيا عل العين يجب غسليا بالميا جيدا ثض سستشارة الط يب المختص.
ست اع قوانين ال يئة وعدم سلقاء مخل ات المادة في التربة أومجاري الميا .
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