يسمو مصر
تشطيبات

كيماويات األنشاء

جريفمنت

مونه زخرفيه جافه

خصائص عامة:


جريفمنت مونه جافة أساس أسمنتً مصممه لتعطً سطح نهائً به خدوش غٌر منتظمة تعطى شكلا زخرفٌا ا
راقى.
مونة جاهزة مكونه من حبٌبات منتقاه فقط ٌضاف الماء لتعطً الشكل المطلوب.
قوة تماسك عالٌة مع السطح .
قابلٌه عالٌه للتشغٌل.
غٌر قابل للتسبٌل أثناء التشغٌل
ٌمتاز بالصلبة و تحمل العوامل الجوٌه.
زمن تشغٌل مناسب بعد الخلط.
متوفرة بألوان متعددة .






الواجهات الخارجٌة.
السللم ومداخل المبانً.
أعمال الدٌكور الداخلً والخارجً.
جريفمـنت ٌمكن تشغٌله علً جمٌع أنواع البٌاض ،األسطح األسمنتٌة الحجارة والطوب.









االستخدامات:

طريقة التشغيل:

 .2نظافة السطح وأزاله األجزاء الضعٌفة والمفككة والمواد الغرٌبة.
 .1ترطٌب السطح بالمٌاه قبل االستخدام مباشرة.
ٌ .5وضع الماء فً وعاء مناسب بنسبة حوالً  %23من وزن العبوة وتضاف بودرة جريفمنت تدرٌجٌا ا مع
التقلٌب المستمر حتى الحصول علً القوام المناسب.
ٌ .7تم توزٌع جريفمـنت علً السطح بالسمك المناسب حسب سمك الحبٌبات الموجودة به.
ا
 .3باستعمال بروة من الخشب أو البلستٌك ٌتم الضغط برفق والحركة أما أفقٌا أو رأسٌا أو دائرٌا للحصول علً
الشكل النهائى المطلوب.
 .5غسٌل األدوات المستخدمة بالمٌاه فور االنتهاء من التشغٌل.
ملحوظة :درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي 52م ºوٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خاصة
فً فصل الصٌف .

المواصفات الفنية:
المادة الرابطة
الحالة
معدل التشغيل
زمن التشغيل
قوه التماسك
مقاومه البري
البيئة
زمن التخزين

 :راتنجات صناعٌة متطورة  +ربط هٌدرولٌكً .
 :بودرة جافة .
1
 2.2:كجم  2 /مم سمك 2 /م .
 73 :دقٌقة بعد الخلط .
 2 < :نٌوتن /مم )EN 2572 – DIN 22333/5) 1علً األسطح األسمنتٌة .
 212 :ملٌجرام ( 2222دوره تحت وزن 2222جرام ) .
 :غٌر ضار .
 21 :شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالً.

تعليمات البيئة:

 ارتداء نظاره واقٌة – ارتداء الماسكات والقفازات الواقٌة.
 احتٌاطٌات التداول والتشغٌل :حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة ((MSDS
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 12 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
فاكس 221 21 17352225 :
تلٌفون 221 21 17353542 – 17353542 :
Web site: www.yasmomisr.com E-mail: yasmo@yasmomisr.com

