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 : ةالخصائص العام
 التكـس سىSBR األسمنت والمون معكماده ربط تضاف  تستخدممكون من لدائن صناعيه متطوره  منتج 

  .االسمنتيه
 المياه.سمنتيه لنفاذيه ويحسن من مقاومه المون األ نكماشيقلل اإل 
  الميكانيكيه.خواصها و يرفع  لبرىسمنتيه لالمونه األ مقاومةيحسن 
 شتعال.لإلحديد التسليح و غير قابل  مع األسطح و ال يسبب صدأ يمتاز بقوه ربط عالية  

 االستخدامات :
 صالح والترميم وتسوية األسطح.اإل لتحسين مون هإضاف 
 المختلفة.االسمنتيه  األسطحاألسمنتي مع سطح الخرسانة الملساء و  ربط مونه البياضأضافه ل 
  لخرسانة الجديدة مع الخرسانة القديمة.لربط كطبقه 
 زمن شك الجبس. التشغيل وزيادة تحسين قابلية 
 وزيادة مقاومة لتصاق عالية مع السطح إقوة مع التشغيل لتحسين خواص السمك المنخفض  لألرضيات ذات

 الشروخ.و منع ظهور  البرى
 : نسبـة الخلـط

 : كمادة ربط بين الخرسانة الجديدة والقديمة 
 أسمنت   المالئة:لمادة ا  ماء ( SBR :  1التكس سى 2) : السائل النسبة 

بالفرشاة علي  المخفف والتقليب حتى الحصول علي روبه تدهنSBR التكس سىيتم إضافة األسمنت إلى 
 .الجديدة مباشرة   قبل صب الخرسانة الخرسانة القديمةسطح 

 2جرام / م 051  التشغيل:معدل       
  األسمنتية علي سطح الخرسانة الملساء  الطرطشةكمادة ربط لمونة: 

  متدرجة)بالحجم( رمال خشنه  5+ أسمنت 2المادة المالئة : ماء (  SBR :  5التكس سى 2 ) : السائل النسبه
  يتم خلط المركبين السائل وخليط الرمل واألسمنت ثم طرطشة سطح الخرسانة الملساء.

 مم  2سمك  / 2جرام / م 061  :معدل التشغيل      
  ة : كإضافة لتحسين خواص المونه األسمنتي 

  ( )بالحجممم 7 حتيرمل متدرج  3أسمنت : 2:المادة المالئة ماء (   SBR  :5 التكس سى 2السائل )  : هلنسبا
 يتم خلط المركبين السائل وخليط الرمل واألسمنت حتى الحصول علي القوام المطلوب.

 سم  2 سمك  / 2/ مجرام  011 :معدل التشغيل      
 مم : 01سمنتية حتى سمك لألرضيات األ 

 بالحجم()مم  7رمل حتى  3 أسمنت: 2 المالئة:المادة    ماء ( SBR :  5التكس سى 2 السائل )  :النسبة
 سم  0سمك  / 2م جرام / 211 :معدل التشغيل      

 األسمنت. يجب في جميع األحوال إضافة رابطة،بمفرده كمادة SBR  التكس سيال يستخدم  :ملحوظة
 :فنيةالالمواصفات 

 (ASTM D 4541-95فة  )طبقا" للمواص  Pulloff test:   قوه االلتصاق
                        مع SBR التكس سىمكونه من  بنسب مختلفة طبقا  للجدول عينه 7عدد  تم عمل   
   ولصقها على  مم 1 –2االسمنت بالنسب الموضحة بالجدول بسمك وأضافهالماء    
  أيام 4الخرسانة ثم تركت العينة لمدة    
 . (1كجم / سم 522 للخرسانة)مقاومه االنضغاط    

 التماسك مع الخرسانة كما هو موضح قوه
 
 
 
 
 
 

 .عن مصادر الحرارة في العبوات األصلية بعيدا   شهر 21 :  زمن التخزين
 :البيئة تعليمات

 الواقية القفازاتو الماسكات إرتداء – ةواقي نظاره إرتداء.  

  سي التكس الماء األسمنت قوه الربط
 0 01 21 21 حدث انفصال للطبقة السطحية للخرسانة   2مم نيوتن /  0.6
 2 01 11 22 حدث انفصال للطبقة السطحية للخرسانة   2نيوتن / مم  0.1

 1 01 01 16 2/ مم نيوتن  0.0
 0 01 51 00 2نيوتن / مم  1.0
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 ا وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول إحتياطيات( لبيئةMSDS.) 
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