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 صبمنت 
 معجون اسمنتي 
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 تشطيبات

 :خصائص عامة

 الدهانات   قبلاالسطحتستخدم في تجهيز   يضاف الماءجافة فقط بودرة أسمنتية صبمنت. 
  قوة التصاق وتماسك عالية مع السطح. 
 سهولة في التشغيل بعد الخلط. 
 يوفر في الوقت و العمالة. 
  للرطوبهيمتاز بمقاومة عالية. 
  ساعة و نصف زمن تشغيل طويل بعد الخلط يصل إلي .

 :االستخدامات

 معجون فائق الجودة قبل الدهانات خاصة في األسطح المعرضة للرطوبة .
 مناسب لالستخدام في المباني الساحلية والبدرومات واألماكن الرطبة .
  االيبوكسيهمناسب لتجهيز الحوائط قبل الدهانات.   

 :التشغيلطريقة 

.  قبل التشغيلنظافة السطح جيدا والترطيب بالماء .1
. صبمنت وزن من% 25يوضع الماء في وعاء مناسب حوالي  .2
 . للماء بالتدريج مع التقليب الجيد يدوي أو استخدام خالط ميكانيكيصبمنتتضاف بودرة  .3
.  قابل للتشغيل الخلط للحصول علي خليط متجانسثم يعاد دقائق 5يترك الخليط  .4
.  باستخدام سكينة معجونصبمنتيتم تشغيل  .5
.  ان تطلب األمر ساعة5-4يمكن سنفرة المعجون باستخدام السنفرة بعد  .6
.  تنفيذ الطبقة الثانية في اليوم التالييمكن .7

: المواصفات الفنية

. راتنجات هيدروليكية وراتنجات صناعية متطورة  : المادة الرابطة 
 . ساعة من الخلط 24 : االبتدائي زمن الشك 

 .من وزن البودره الجافة  % 25  : نسبة ماء الخلط
(. Pulloff test )2مم/  نيوتن 2  : قوة االلتصاق 
 . ممتازة  :مقاومة المياه

.  أيام7من صالبته بعد % 60 ألييصل     :    زمن الشك
.  ويتوقف المعدل علي خشونة السطح2م1 يغطي جمك1  : معدل التشغيل

.  التشغيلأثناء ويتوقف علي درجة الحرارة  دقيقة90 :  في الوعاءالتشغيلزمن 
 . المغلقة بعيدا عن الحرارة والرطوبة العالية األصلية العبوات في  شهر12  : زمن التخزين 

 

 :البيئة تعليمات

 الواقيه القفازات و الماسكات ارتداء – واقيه نظاره ارتداء  
 البيئة وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول احتياطيات ( MSDS)  


