يسمو مصر
تشطيبات

كيماويات األنشاء

مصرمكس

مونه ضهاره جافه

خصائص عـــامة:









مصرميكس مونة جافة جاهزة أساس أسمنتً مصممة ألعمال التشطٌبات الخارجٌة والداخلٌة.
متوفرة بألوان مختلفة.
سهولة فى التشغٌل.
منتج اقتصادى ٌوفر الوقت والمال.
ٌحقق معدالت تشغٌل عالٌة للعمالة.
قوة التصاق و تماسك ممتازة على جمٌع األسطح.
ٌمكن التحكم فً الشكل النهائً المطلوب للسطح.
ٌمتاز بمواصفات خاصه متوافقه للتشغٌل علً األسطح االسمنتٌه.

طريقه التشغيل:

 .1التأكد من نظافه السطح و عدم وجود اي مواد غرٌبة.
ٌ .2جب ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل.
 .3إصالح وترمٌم الشروخ قبل التشغٌل و ٌفضل كريت رب .30
ٌ .4وضع الماء فً وعاء مناسب بمعدل  6لتر ماء لكل  20كجم و تضاف بودره مصرمكس تدرٌجٌا الً الماء .
ٌ .5قلب الخلٌط جٌدا لمده  3دقائق ثم ٌترك لمده  25دقٌقه ثم ٌعاد التقلٌبٌ( .فضل خالط مٌكانٌكً).
ٌ .6تم خلط كمٌه الٌتعدي زمن تشغٌلها  45دقٌقه.
ٌ .7تم تشغٌل مونه مصر مكس بالبروه الصلب بالسمك المطلوب المناسب و تترك حتً الجفاف السطحً (عدم
ظهور بقع مبلله بالمٌاه او عدم وجود لمعان سطحً).
ٌ .8تم رش مٌاه بانتظام علً السطح المراد تخشٌنه .
ٌ .9تم تخشٌن السطح بالتخشٌنة اإلسفنج او الخشب .
مالحظات هامه:
 درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي 30م ºو ٌفضل ترطٌب السطح قبل التشغٌل خاصة فً
فصل الصٌف .
ٌ جب تثبٌت نسبه الماء لكل شكارة للحصول علً لون متجانس .
 فً حاله التقلٌب المٌكانٌكً ٌتم التقلٌب بسرعة بطٌئة لمده  3دقائق و ٌترك لمده  5دقائق و ٌعاد التقلٌب .
 فً حاله التقلٌب الٌدوي ٌخلط جٌدا لمده  5دقائق و ٌترك  25دقٌقه ثم ٌعاد التقلٌب لمده  5دقائق .

المواصفات الفنية:

المادة الرابطة :
نسبه ماء الخلط :
الحالة :
معدل التشغيل
سمك الطبقة :
زمن التشغيل :
قوه التماسك :
مقاومه البري :
زمن التخزين :

راتنجات صناعٌة متطورة  +ربط هٌدرولٌكى.
.% 30
بودرة جافة.
2
 1.5 :كجم  1 /مم سمك  1 /م .
1مم حتى  5مم.
 45دقٌقة بعد الخلط.
<  1نٌوتن /مم)EN 1348 – DIN 18555/6) 2علً األسطح األسمنتٌة.
 120ملٌجرام ( 1000دوره تحت وزن 1000جرام).
 12شهر فً العبوات األصلٌة المغلقة بعٌدا عن الحرارة والرطوبة العالٌة.

تعليمات البيئة:

الواقً.
ة
 ارتداء نظاره واقٌه – ارتداء الماسكات و القفازات
 احتٌاطٌات التداول والتشغٌل :حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة البٌئة ). (MSDS
لمزيد من المعلومات نرجو األتصال بالمكتب الفنى
العنوان 21 :تقسٌم االوقاف – مٌدان السواح – القا هرة – جمهورٌة مصر العربٌة
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