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 خاصهمون 

 :خصائص عامة

  250كريت رب Pاالسمنتٌة  إلصالح وترمٌم الخرسانة واألسطح أساس أسمنتً جافه جاهزة مونه. 

  مم2.5مقاس الحبٌبات حتى  .

  فقط ٌضاف الماء ,واحدمركب. 

 وخاصة علً االسطح الغٌر مسامٌة والمسامٌة إلتصاق ةٌمتاز بقو. 

 له خاصٌة اإلحتفاظ بالماء مما ٌحقق قابلٌة عالٌة للتشغٌل. 

 قابل للتشغٌل علً األسطح األفقٌه والرأسٌة والمائلة وبطنٌات الكمرات. 

  :اإلستخدامات

  ًمم100ٌستخدم لترمٌم و إصالح الخرسانة المسلحة بسمك ٌصل ال. 

 وخرسانات خزانات المٌاه قبل أعمال العزل ةاألسطح األسمنتً تجهٌزمونة ترمٌم و.  

  2م50 مم بدون فواصل حتً مسطح 50طبقة صلبة لألرضٌات الصناعٌة حتً سمك. 

 مونة قلٌلة اإلنكماش مناسبة لحقن قواعد وجواٌط الماكٌنات. 

 أوالمعرضة  المائٌة المغموره بالماءت آداخل حمامات السباحه والمنش لصق للسٌرامٌك والموزاٌٌكعالٌة الجوده ل ةمون
 .لظروف قاسٌة

 :التشغيلطريقة 

. زاله األجزاء الضعٌفة والمفككةإ التشغٌل,نظافة السطح جٌداً قبل  .1

. ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل .2

 .( كجم25/  لتر2.6).%(10.5نسبه الماء ) ٌوضع الماء قبل اإلستخدام فً وعاء مناسب .3

.  حتى الحصول علً قوام مناسب للتشغٌلالخلط  وٌتمP 250كريت رب ضاف ي .4

 .التشغٌللغرض من باألداه المناسبه ل P 250كريت رب مونه ٌتم تشغٌل  .5

 .ٌتم غسٌل األدوات المستخدمة بالماء فور االنتهاء من التشغٌل .6

. أثناء الخلط ٌجب وضع البودرة علً الماء ولٌس العكس : مالحظه

: المواصفات الفنية

 %. 10.5=  نسبه الماء .               م25º  عند  ASTM C-109:مقاومة اإلنضغاط 
 مقاومه االنضغاط زمن الكسر

 2سم /   كجم 325  ٌوم 1

  2سم /   كجم 400  ٌوم 3

  2سم /   كجم 450  ٌوم 7

  2سم /   كجم 500  ٌوم28
 

 . ASTM D 4541-95 Pulloff test :قوة الربط  

 الحديد الخرسانهنوع السطح 
السطح المزجج من 

السيراميك 

 1.3 3.0 1.6( 2مم/نٌوتن)قوه الربط 

 . ASTM C191 دقٌقة لالسمنت البورتالندي العادي 30   : زمن الشك

.  شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌداً عن أشعه الشمس المباشرة والرطوبة12: زمن التخزين  

 :البيئة تعليمات
  250كريت ربP منتج غٌر سام مثالً لإلستخدام فً منشآت مٌاه الشرب. 
 الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – ةواقً نظاره إرتداء.  
 البٌئة  وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات(MSDS.) 


