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 :ةخصائص عام
 سهلة التشغيل.واحد تعطي بعد خلطها بالماء مونة ذاتية التسوية من مركب ة جاهزمونة  فلوسكريد 
 الخارجيه.وة رضيات الداخلياألة تسوي  

 االستخدامات:
 النهائيه.عمال التشطيبات أرضيات قبل تجهيز األ 
  الواح  –قبل تركيب طبقات التغطية النهائية مثل الموكيت األرضيات تسويةP.V.C. –  الباركية  –الخشب– 

H.D.F –  وماشابه.  –السيراميك 

 مواصفات السطح:
 مثل:ة المصمتسمنتية كن تشغيل فلوسكريد فوق المونة األيم-  

o .الخرسانة المسلحة 
o  .الخرسانة العادية 
o .البالط األسمنتي والموزاييك 
o  .اللياسات األسمنتية 

 :التشغيلطريقة 
 .فلوسكريدستقبال جاهز إلو وعدم وجود متن يكون السطح مصأيجب  .2
 . P  /132P 42 رب كريتستخدام الترميم بإوة أو المنفصلة جزاء المفككاألة إزال .1
 التسوية.فروق مناسيب األرضيات ال يتعدي سمك طبقة  .5
 ممكنه.كبر فترة أترطيب األرضيات بالماء  .7
تحتاج  فلوسكريد بودرة كجم 13)كل  كريدفلوس% من وزن البودرة 15توضع كمية من المياه تعادل تقريباً  .3

 .لتر ماء( 3.43
 للتشغيل.تضاف البودرة إلي المياة ويتم التقليب بصفة مستمرة حتي الوصول إلي روبة ذات قوام مناسب   .5
 الضخ. ة ستخدام ماكينبإ فلوسكريديفضل تشغيل ة في المسطحات الكبير .4
بعرض ة متصلة عرضيك عن طريق عمل شرائح ذلو المطلوب تسويتها علي األرضيات فلوسكريد تشغيل .2

 .ة علي السابقة ئح الجديدابركوب الشرة بحيث تصب الشرائح العرضي سم.52
 بالسمك المطلوب. فلوسكريديتم توزيع ة المناسبة داباستخدام األ .2
 المسطح المطلوب.ة نتهاء من تسويحتي اإلبدون توقف  فلوسكريديجب تشغيل  .22
 .السمك يتم العمل علي مرحلتين ة زيادة في حالو مم, 13 – 5من  لوسكريدفالسمك المناسب لتشغيل  .22

  الخلط.دقيقة من  52خالل  دفلوسكرييراعي تشغيل  :ةمالحظ

  :ةالمواصفات الفني
 .% 15الماء =  ة نسب              .م 13ºعند    ASTM C-109: نضغاطاإلة مقاوم
 نضغاطاإلة مقاوم   زمن الكسر      
 1كجم / سم   222    يوم 5      
 1كجم / سم   232    يوم 4      
 . EN 1276سم   25.3كبر من  أة دائر : نسيابيةاإلة تجرب

   ASTM D 4541-95نهيار للخرسانه( إ)حدث  1كجم /سم 23كبر من أ:   الربطة قو
     Pulloff test . 

 . مم سمك2/  1م2كجم /  2.2:  معدل االستهالك
  .ةالعالية الرطوبوة الحراروالشمس ة شعأبعيدا عن ة المغلقة شهر في العبوات االصلي 21 : زمن التخزين

 :البيئة تعليمات
 الواقية القفازاتو الماسكات إرتداء  –ةواقية نظار إرتداء.  
 وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول إحتياطيات ( البيئةMSDS.) 


