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 تشطيبات

 :خصائص عامة
  للحصول علً شكل الحجر  ضهارةتستخدم كطبقة  الماء، إضافةمونة جافه جاهزة لالستخدام بعد ستونكوت

 الطبٌعً 
  ًالسطح.قوه التصاق عالٌة عل  
 .نسبة ماء الخلط أقل ما ٌمكن للحصول علً أعلً مقاومة 
 .مونه غٌر قابلة للتسٌٌل أثناء التشغٌل 
 أو بمعدات الضخ. سهوله التشغٌل سواء بالبروة 

 االستخدام :
  المبانً. والحجارة  الملساء،الخرسانه  األسمنتٌة،علً جمٌع األسطح  ستونكوتٌمكـن تشغٌل 
  والساللم ومداخل المبانً. الدٌكور والواجهـاتأعمال 

 التشغيل:طريقة 
 التأكد من نظافة السطح وعدم وجود مواد غرٌبة. .2
 ة األسطح الخارجٌة.ترطٌب السطح بالماء قبل التشغٌل خاص .1
التقلٌب الجٌد وٌترك الخلٌط  معستونكوت  وٌضاف بودرةكجم (  13لتر لكل  3)ٌوضع الماء فً وعاء مناسب  .5

 دقائق. خمسلمده 
الكهربائً  استخدام الخالطمن التكتالت و ٌفضل  تماما خالًٌعاد التقلٌب حتى ٌتم الحصول علً قوام متجانس  .7

 بطًء السرعة.
 دقٌقه. 73وٌراعً تخلٌط كمٌه ال ٌتعدي زمن تشغٌلها  ستونكوتتشغٌل مونه ة الصلب ٌتم باستخدام البرو .3
 .غسٌل األدوات المستخدمة بالماء فور االنتهاء من التشغٌل .5

 :اتـــــمالحظ
 اصة التشغٌل خٌفضل ترطٌب السطح قبل و م º 52درجه حرارة السطح أثناء التشغٌل ٌجب أال تتعدي  .2

 .فً فصل الصٌف
 بقه ستونكوت ٌتم تحدٌدها طبقا للشكل النهائً المطلوب:سمك ط .1

 17مم علً ان ٌتم الدق بعد  22 - 2فً حاله تشطٌب السطح بالدق ٌتراوح سمك طبقه ستونكوت من  -
 ساعه من التشغٌل بحد اقصً.

و ٌتم مم  5 - 7طبقه من الفً حاله تشطٌب السطح باستخدام الروله المسننه او التخشٌن ٌتراوح سمك  -
 التشطٌب قبل الجفاف.

 .1م 21مم لمسطح ال ٌزٌد عن  1ٌجب عمل فواصل انكماش فً طبقه ستونكوت بسمك  -
 الفنية:المواصفات 

 .صناعٌة متطورة + ربط هٌدرولٌكً راتنجات:   المادة الرابطة
  % من وزن البودره.12 :  نسبة ماء الخلط

 .ممتازة :  قوه االلتصاق
 .م 13ºدقٌقة عند درجه حرارة  73 : زمن التشغيل بالعبوة

 .1كجم / سم 213:  مقاومة االنضغاط
 لون الحجر الطبٌعً. :   اللون

 ة.العالٌبعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  األصلٌةالعبوات  فً شهر 21 : زمن التخزين
 :البيئة تعليمات

 ة.قٌالوا القفازات و الماسكات ارتداء – واقٌه نظاره ارتداء 
 البٌئة وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول ٌاتاحتٌاط (MSDS) . 
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