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: خصائص عامة

 تستخدم لحشو فواصل فقط،ضافة الماء إ جاهزة لإلستخدام بعد أساس أسمنتًمونة جافة  تايل جراوت 

 .السٌرامٌك والبالط 

  لتصاق ممتازةإقابلٌة تشغٌل عالٌة وقوة. 

  التشغٌلأثناءغٌر قابلة للتفكك . 

 لعوامل الجوٌةوالماء  لمقاومة عالٌة. 

  عن ساعتٌنتشغٌل عالً الٌقلزمن  . 

: اإلستخدامات

 مم4-2الرخام بسمك من ، الجرانٌت، البالط،  ٌستخدم لحشو الفواصل األفقٌة والرأسٌة للسٌرامٌك  . 

 :التشغيلطريقة 

 .زالة مواد اللصق الزائدة علً حواف البالطإنظافة الفواصل و .1

 .ترطٌب الفواصل بالماء .2

 .التقلٌبمع  (بودره) تايل جراوتناء مناسب وٌضاف إٌوضع ماء الخلط فً  .3

 . دقائق5بعد مرة أخري  ٌعاد التقلٌب .4

 .ستخدام قطعة من الكاوتشوكإٌتم حشو الفواصل ب .5

 .تايل جراوتسطح البالط المسامً قبل تشغٌل حماٌة ٌراعى  .6

 .فور اإلنتهاء من حشو الفواصل ٌتم تنظٌف السطح بقطعــة من اإلسفنج المبللة بالمٌاه .7

 . سطح البالط بقطعة قماش نظٌفة جافةنظافة .8

 .نظافة األدوات المستخدمة بالماء فور اإلنتهاء من التشغٌل .9

 :ملحوظة

ٌمكن زٌادة مقاومة المنتج للبكترٌا والفطرٌات والطحالب لٌناس االستخدام فى مناطق الخدمة الشاقة 

. مضاد للبكترٌا "Tile Grout Anti Bactria"وٌنتج باسم 

 

  :المواصفات الفنية

 .م25º عند درجة حرارة   ساعة 2:   زمن التشغيل فى العبوة
 .الٌذكر :   االنكماش

 .لتر بعد الجفاف /  كجم 1.8:  الكثافة
  .2سم/  كجم 9علً الخرسانة متوسط :  قوة الربط

 .ابٌض او ملون:  اللون
 .ٌتوقف علً حجم الفواصل وأبعاد البالط:   معدل التشغيل
 بعٌدا عن الحرارة والرطوبة المغلقة  فى العبوات االصلٌة  شهر12:  زمن التخزين

 .العالٌة    
 :البيئة تعليمات
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 منتج غٌر سام مثالً لإلستخدام فً منشآت مٌاة الشربتايل جراوت  . 

 الواقٌة والقفازات الماسكات إرتداء – ةنظارة واقً إرتداء.  

 البٌئة  وحماٌة الصحٌة الوقاٌة تعلٌمات حسب :والتشغٌل التداول إحتٌاطٌات(MSDS.) 


