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 تشطيبات

 

 :خصائص عامة
 جاهز لالستخدام وٌحقق أعلً مستوي للتشطٌب باستعماله كطبقة ضهارة نهائٌة علً معالج ناعم جبس جيبكوت 

 .األسطح الناعمة والخشنة
  مما ٌعطً الوقت الكافً للعمل بكفاءةدقٌقة، 60 - 50زمن الشك االبتدائً من . 
 قوه التصاق عالٌة علً السطح .
  و ٌمكن تشغٌله بماكٌنه الضخ.  مما ٌحقق مقاومة عالٌة %40نسبة ماء الخلط. 
  مم وٌمكن استخدام معدات الضخ فى التشغٌل10مم حتى  2سمك طبقة التشطٌب تتراوح من . 

 

 :السطحمواصفات 
 جمٌع أنواع األسطح األسمنتٌة .
 و الحجارهجمٌع أنواع المبانً الطوب . 

 

 :االستخدامات
 خرسانه الملساء طبقه ضهاره مرحله واحده علً سطح ال(fair face concrete.) 
  الداخلٌةأعمال التشطٌبات. 
 المختلفة البٌاض طبقاتأعمال أصالح  .
 و االلواح الجبسٌهكمادة ربط لشرائح الفٌبر جالس  .

 

 :التشغيلطريقة 
 . و ترطٌبه بالماء خاصه فً فصل الصٌف.نظافة السطح جٌدا .1
 . و ٌتم التقلٌب ٌدوٌا او مٌكانٌكٌا.بالتدرٌج جيبكوتٌوضع الماء فً وعاء مناسب وٌضاف  .2
   . مم10 ال ٌتعدى الصلب بسمك بالبروة جيبكوتٌتم تشغٌل  .3

 
 و ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل ºم30 درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي :ملحوظة

.  فً فصل الصٌف اصةخ
 

 :المواصفات الفنية

. ابٌض :    اللون
  2سم/   كجم 60  :  مقاومه االنضغاط

.  مم10 مم وحتى السمك المطلوب بحد أقصى 2 من  :  سمك الطبقة
 . مم1 لسمك 2م1 كجم ٌغطً 1  : معدل التشغيل

 .غٌر ضار:    البيئة
 . دقٌقة 60 - 50 :  زمن الشك االبتدائى

 .جيبكوت كجم 1/ لتر  0.4   :  طنسبة ماء الخل
 . فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة شهر12  : زمن التخزين

  

 :البيئة تعليمات
 الواقٌه القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء  
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول احتٌاطٌات ( MSDS)  
 


