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 خاصهمون 

 :خصائص عامة
  30كريت رب Pاالسمنتٌة  إلصالح وترمٌم الخرسانة واألسطح أساس أسمنتً جاهزةة جاف مونه. 
  مم0.3مقاس الحبٌبات حتى  .
  فقط ٌضاف الماء ,واحدمركب .
  التشغٌلٌمتاز بالقدرة علً اإلحتفاظ بالمٌاه لسهولة. 
  30كريت رب Pٌمكن تشغٌله علً األسطح األفقٌة والرأسٌة والمائلة وبطنٌات الكمرات واألسقف . 

  :االستخدامات
 األسمنتٌة األسطح  وتجمٌلمعجون إلصالح وتجهٌز. 
 معجون لتجهٌز األسطح األسمنتٌه و الواجهات الخارجٌة قبل أعمال الدهانات والتشطٌبات.  
  (األسطح الغٌر مسامٌة)مونه لصق للسٌرامٌك علً السٌرامٌك. 
 المائٌةت آ والمنشةمونه لصق للسٌرامٌك و الموزاٌٌك داخل حمامات السباح. 
  30كريت رب P مثالً قبل الدهانات اإلٌبوكسٌةالمعجون ال. 
  (ملون, ابٌض) مم 4حشو فواصل السٌرامٌك والرخام والجرانٌت بسمك اكبر من. 

 :التشغيلطريقة 
. زاله األجزاء الضعٌفة والمفككةإ التشغٌل,نظافة السطح جٌدا قبل  .1
. ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل .2
 .( كجم25/  لتر 3.15).ٌوضع الماء قبل اإلستخدام فً وعاء مناسب .3
.  حتى الحصول علً قوام مناسب للتشغٌلالخلط  وٌتمP 30كريت رب ضاف ي .4
 .التشغٌللغرض من باألداه المناسبه ل P 30كريت رب معجون ٌتم تشغٌل  .5
 .ٌتم غسٌل األدوات المستخدمة بالماء فور اإلنتهاء من التشغٌل .6

 .أثناء الخلط ٌجب وضع البودره علً الماء و لٌس العكس : مالحظة

: المواصفات الفنية

%. 12.5=  نسبه المٌاه  .       م 25º  عند  ASTM C-109: مقاومة اإلنضغاط 

 مقاومه االنضغاط زمن الكسر

 2سم /   كجم 150  ٌوم 3

 2سم /   كجم 270  ٌوم 7

 2سم /   كجم 350  ٌوم28

 ASTM D 4541-95 Pulloff test :   قوة الربط

السطح المزجج من  الحديد الخرسانة نوع السطح
السيراميك 

 1.3 3.0 1.6( 2مم/نٌوتن)قوه الربط 

 . ASTM C191 دقٌقه لالسمنت البورتالندي العادي 30  : زمن التشغيل في العبوة
 م 500 كجم لمساقه 15 مم تحت ثقل 0.9 – 0.6 مم تجربه هرم الرمل من 4.1 :مقاومة البري  

. ( اٌام3بعد )      
.  شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌداً عن أشعه الشمس المباشره والرطوبة12 :زمن التخزين  

 :ةالبيئ تعليمات
  30كريت ربP منتج غٌر سام مثالً لإلستخدام فً منشآت مٌاه الشرب. 
 حسب تعلٌمات .الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – ةواقً رةنظا إرتداء(MSDS.) 


