يسمو مصر
مون خاصه

كيماويات األنشاء

فلوسكريد

مونه ذاتيه التسويه عاليه الجوده

خصائص عامة:

 فلوسكريد مونة جاهزة من مركب واحد تعطي بعد خلطها بالماء مونة ذاتية التسوية سهلة التشغيل.
 تسوية األرضيات الداخلية والخارجيه.

االستخدامات:

 تجهيز األرضيات قبل أعمال التشطيبات النهائيه.
 تسوية األرضيات قبل تركيب طبقات التغطية النهائية مثل الموكيت – الواح  – .P.V.Cالخشب – الباركية –
 –H.D.Fالسيراميك – وماشابه.

مواصفات السطح:

 يمكن تشغيل فلوسكريد فوق المونة األسمنتية المصمتة مثل-:
 oالخرسانة المسلحة.
 oالخرسانة العادية.
 oالبالط األسمنتي والموزاييك.
 oاللياسات األسمنتية.

طريقة التشغيل:

 .2يجب أن يكون السطح مصمت وعدم وجود وجاهز إلستقبال فلوسكريد.
 .1إزالة األجزاء المفككة أو المنفصلة والترميم بإستخدام كريت رب .P 132 / P 42
 .5فروق مناسيب األرضيات ال يتعدي سمك طبقة التسوية.
 .7ترطيب األرضيات بالماء أكبر فترة ممكنه.
 .3توضع كمية من المياه تعادل تقريبا ً  %15من وزن البودرة فلوسكريد (كل  13كجم بودرة فلوسكريد تحتاج
 3.43لتر ماء).
 .5تضاف البودرة إلي المياة ويتم التقليب بصفة مستمرة حتي الوصول إلي روبة ذات قوام مناسب للتشغيل.
 .4في المسطحات الكبيرة يفضل تشغيل فلوسكريد بإستخدام ماكينة الضخ.
 .2تشغيل فلوسكريد علي األرضيات المطلوب تسويتها وذلك عن طريق عمل شرائح عرضية متصلة بعرض
52سم .بحيث تصب الشرائح العرضية بركوب الشرائح الجديدة علي السابقة .
 .2باستخدام األداة المناسبة يتم توزيع فلوسكريد بالسمك المطلوب.
 .22يجب تشغيل فلوسكريد بدون توقف حتي اإلنتهاء من تسوية المسطح المطلوب.
 .22السمك المناسب لتشغيل فلوسكريد من  13 – 5مم ,وفي حالة زيادة السمك يتم العمل علي مرحلتين .
مالحظة :يراعي تشغيل فلوسكريد خالل  52دقيقة من الخلط.

المواصفات الفنية:

مقاومة اإلنضغاط

تجربة اإلنسيابية
قوة الربط
معدل االستهالك
زمن التخزين

نسبة الماء = .% 15
مقاومة اإلنضغاط
1
 222كجم  /سم
1
 232كجم  /سم

 ASTM C-109 :عند º13م .
زمن الكسر
 5يوم
 4يوم
 :دائرة أكبر من  25.3سم . EN 1276
 :أكبر من  23كجم /سم( 1حدث إنهيار للخرسانه) ASTM D 4541-95
. Pulloff test
 2.2 :كجم 2 /م2 / 1مم سمك .
 21 :شهر في العبوات االصلية المغلقة بعيدا عن أشعة الشمس والحرارة والرطوبة العالية.

تعليمات البيئة:
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