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 خاصهمون 

 

 :خصائص عامة

  70كريت رب P  االسمنتٌه  إلصالح وترمٌم الخرسانة واألسطح أساس أسمنتً جافه جاهزة مونه. 

  مم1.0مقاس الحبٌبات حتى  .

 مركب واحد فقط ٌضاف الماء. 

 قابل للتشغٌل علً األسطح األفقٌة والرأسٌة والمائلة و بطنٌات الكمرات. 

 قوة إلتصاق عالٌة علً األسطح دون الحاجة الً مواد ربط. 

 

  :اإلستخدامات

  ًمم50ٌستخدم أساسا لترمٌم و إصالح الخرسانه المسلحة بسمك ٌصل ال . 

 إصالح الشروخ فً الحوائط الحجر أو الطوب. 

  وخرسانات خزانات المٌاه قبل أعمال العزلتجهٌز األسطح األسمنتٌه مونه ترمٌم و.  

  أوالمعرضه لظروف قاسٌه.المائٌة المغموره بالماءت آداخل حمامات السباحه والمنش لصق للسٌرامٌك و الموزاٌٌكعالٌة الجوده لمونه. 

 

 :التشغيلطريقة 

. زاله األجزاء الضعٌفة والمفككةإ ،نظافة السطح جٌداً  .1

. ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل .2

 .(كجم25/  لتر 2.6).%(10.5نسبه الماء ) ٌوضع الماء فً وعاء مناسب .3

.  حتى الحصول علً قوام مناسب للتشغٌلالخلطوٌتم   P 70كريت رب ضاف ي .4

. لغرض من التشغٌل باالداه المناسبه ل P 70كريت رب مونه ٌتم تشغٌل  .5

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

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

 

: المواصفات الفنية

 %. 10.5=  نسبه الماء .              م 25º  عند  ASTM C-109:مقاومة اإلنضغاط 
 مقاومة االنضغاط زمن الكسر

 2 سم/ كجم    200   ٌوم1

 2سم / كجم    350  ٌوم3

 2سم / كجم    450  ٌوم7

 2سم / كجم    500  ٌوم28
 

 ASTM D 4541-95 Pulloff test :قوة الربط  

السطح المزجج من السيراميك  الحديد الخرسانهنوع السطح 

 1.6( 2مم/نٌوتن)قوه الربط 

 حدث انهيار للخرسانه

3.0 1.3 

 

 . ASTM C191 دقٌقة لألسمنت البورتالندي العادي 30   : زمن الشك

. ( اٌام3بعد  ) م 500 كجم لمساقه 15 مم تحت ثقل 0.9 – 0.6 مم تجربه هرم الرمل من 4.1 :مقاومة البري  

.  شهر فً العبوات األصلٌه المغلقه بعٌداً عن أشعه الشمس المباشره و الرطوبه12 :زمن التخزين  

 

: البيئةتعليمات 

 70كريت رب Pمنتج غٌر سام مثالً لإلستخدام فً منشآت مٌاه الشرب . 
 ةرتداء الماسكات و القفازات الواقًإ – ةواقًال ةنظارالرتداء إ – التهوٌه الجٌده أثناء التشغٌل.  
 حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة :  والتشغٌلإحتٌاطات التداول(MSDS.) 


