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 :خصائص عامه

 األسطح األسمنتٌة كالبالط, السٌرامٌ للصقالماء اساس اسمنتً, فقط ٌضاف  مونة جاهزة جافه تـايلكس ً  الخرسانة,  :مثل, الرخام عل

 و خالفه.األرضٌات األسمنتٌة  األسمنتً,البٌاض 

  مال اللصق عمناسبه ال , بعد الخلط تسٌلللمونة غٌر قابلة ً   فقٌه و بطنٌات الكمرات.له و األسٌه والمائأاالسطح الرعل

  العبوة بعد الخلط مما ٌتٌح وقت مناسب ً ً ف  .للتشغٌلزمن تشغٌل عال

  لتصاق ممتازة مع السطح.اقوه 

 

 مواصفات السطح:

  من الطبقات المنفصلة على السطحخالً من الشروخ و  مصمتالسطح ٌجب أن ٌكون. 

 ئب و المواد الغرٌبه.تربه و الشوان ٌكون السطح نظٌف خالً من األٌجب أ 

  ترطٌب السطح والبالط بالماء قبل اللصق.ٌتم 

 

 طريقة التشغيل: 

ً أو الخلط الٌدوي  علً مرحلتٌن بالتدرٌج( كجم  13)  تـايلكسماء فً وعاء مناسب وٌضاف المن  (لتر 7.5)ٌوضع  .2 مع الخلط المٌكانٌك

  الجٌد.

المناسب حتى الوصول الً القوام هناك ضرورة. إذا كانأخري وٌمكن أضافه المـاء ٌترك الخلٌط لمدة خمسة دقائق ثم ٌعاد التقلٌب مره  .1

 للتشغٌل.

 البالطـة. ووزن بعادأتناسب  تـايلكسٌجب التؤكد من أن سمك طبقة  ستخدام البروة المشرشرة. إمم ب 7 - مم1بسمك من تـايلكسٌتم تشغٌـل  .5

  .البالطـة بالكامل مع السطحتطبٌع ٌتم تركٌب البالط بالضغط مع الدوران حتى ٌتم  .7

3.  ً ً سمك الفواصل. البالستٌكٌه المإقته فواصلال ستخدامإٌراع  للحفاظ عل

 زاله مونه اللصق الزائدة باستخدام قطعة إسفنج مبلله بالماء. إ .5

 ستقبالها لمونه السقٌه. إبٌن البالط لضمان  الفواصلالتؤكد من نظافة  .4

 .النتهاء من التشغٌلبالماء فور ا نظافة األدوات .2

 

 المواصفات الفنيه:

 .% من البودره  بالوزن 24.3 :  نسبه المياه

 .رمادى:  اللون

/مكجم  2.2:  معدل التشغيل
1
 .البالط  أبعادوٌتوقف علً السطح  والمعدل      مم سمك2/

 .كجم  13 كجم , 3: العبوة

  .العالٌةوالرطوبة  عن الحرارةبعٌدا المغلقة فى العبوات االصلٌة  شهر  21:  زمن التخزين

 

 :تعليمات البيئة

 تـايلكس  ً ً منشمنتج غٌر سام مثال  ت مٌاه الشرب.آللتشغٌل ف

  رتداء الماسكات و القفازات الواقٌه إ –واقٌه النظاره الرتداء إ – ثناء التشغٌلأالتهوٌه الجٌده 

 البٌئة والتشغٌل: حسب تعلٌمات الوقاٌة الصحٌة وحماٌة  حتٌاطات التداولإ(MSDS)   


