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 خاصهمون 

 :ةعامخصائص 

  ةترمٌم الخرسانة واألسطح االسمنتٌمركبٌن إلصالح و سمنتً منأساس أمونه    07كريت رب. 
  مم. 2.22مقاس الحبٌبات حتى 
 ،مركب )ب( بودره. مركب )أ( سائل 
  تشغٌله علً األسطح األفقٌة والرأسٌة والمائلة وبطنٌات الكمرات واألسقف ٌمكن. 
 ٌ مم مرحله واحده. 32مم و حتً  5بدا من ٌستخدم الصالح الخرسانه بسمك 
 نضغاط عالٌه.إ مقاومةمع  سمنتٌةعلً األسطح األ ممتازهلتصاق إ قوة 
 إلتصاق عالٌه دون الحاجه الً مواد ربط. قوة 

  :اتستخداماال
 مم. 32صالح الخرسانات حتً سمك حتً إل 
 ثر بالغمر فً الماء ال تتؤخزانات المٌاه ووة حمامات السباحفً  ةوخاص ةسمنتٌمونه لصق للسٌرامٌك علً األسطح األ

 بعد الجفاف.
 العزل. عمالأ قبل ةت المائٌالمنشآ ترمٌم و تجهٌز 
 مم.23التً ال ٌزٌد سمكها عن ة واللٌاسات ذات المواصفات الخاص 
 ةالصناعٌ رضٌاتلأل صلبة طبقة.  

  التشغيل:طريقة 
 والمفككة. زاله األجزاء الضعٌفةإ التشغٌل،نظافة السطح جٌدا قبل  .2
 ستخدام وٌوضع فً وعاء مناسب.قبل اإل فً العبوه مركب )أ( السائل تقلٌب .1
 ٌضاف مركب )ب( بودرة وٌتم التخلٌط حتى الحصول علً قوام متجانس. .5
 ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل. .7
 المناسبه.داه باأل 07كريت ربٌتم تشغٌل خلٌط  .3
 .ولًساعه اال 17خالل و تغطٌته خاصه أترطٌب السطح  .5
 نتهاء من التشغٌل.غسٌل األدوات المستخدمة بالماء فور اإل .4

  :ةالمواصفات الفني

 .م 13ºعند    ASTM C-222:  نضغاطاإل ةمقاوم

 مقاومه االنضغاط  زمن الكسر             

  1كجم / سم   122  ٌوم  5      
  1كجم / سم   522  ٌوم 4      
 1كجم / سم   532  ٌوم 12                

 .  ASTM C222سمنت البورتالندي العادي دقٌقه لأل 52 :    زمن الشك
 . ASTM D 7372-23 Pulloff test     1نٌوتن /مم 2.22:    قوه الربط

 .هٌدرولٌك و راتنجات صناعٌه:    الربط مادة

 دقٌقه. 73:  عبوةالتشغيل في الزمن 

 م   322كجم لمساقه  23م تحت ثقل م 2.2 – 2.5من  مم  تجربه هرم الرمل 7.2 :   البري مقاومة
 .اٌام( 5 بعد)      

 بالماء اذا كان هناك ضروره.:    التخفيف

 .الرطوبةو ةاشربشعه الشمس المأبعٌدا عن  ةالمغلق شهر فً العبوات االصلٌة 21:     زمن التخزين

 :البيئة تعليمات
  نشآت مٌاه الشرب.منتج غٌر سام مثالً لإلستخدام فً م 07كريت رب 
 الواقٌة القفازات و الماسكات إرتداء – ةواقٌ ةنظار إرتداء.  
 وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات ( البٌئةMSDS.)  
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