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 : خصائص عامه

 للمياه.يستخدم ليكون غشاء متماسك علي سطح الخرسانة غير منفذ اساس اكريلك من نوعيه خاصه  سائل مقوي لسطح الخرسانه :   كيوريت 

  سطح الخرسانه.قدرة عالية على التغلغل لعمق كبير داخل له 

 .له قدره عاليه علي تقليل قابليه االسطح المتصاص المياه 

 مما يرفع من المقاومه النهائيه للخرسانه في األيام األولي بعد الصبلط الخرسانة أثناء الشك مياه خيمنع بخر. 

 الزائده نكماش نتيجة لبخر مياه الخلطيمنع ظهور الشروخ الناتجة عن اإل. 

 .يحسن من مقاومة البري لسطح الخرسانة 

  السطح.قوة ربط عالية مع 

 التربه يعطي سطح نهائي غير منفذ للمياه و طارد ل 

 

 : االستخدامات
  الخرسانه في االرضيات خاصه في المناطق الحاره او ذات الرياح الشديده او التي يندر فيها الماء.معالج و مقوي لسطح 

  للخرسانه بعد فك الشدات.معالج و مقوي 

 .معالج و مقوي لسطح اللياسات االسمنتيه و خاصه ذات السمك القليل  

 

 :شغيلطريقة الت
 في العبوة قبل االستخدام. ـــتكيوريــ تقليب 

  ماء13يتم التخفيف بنسبه % 

  ساعات او بعد فك الشدات مباشره  22 – 2من  الخرسانةبعد صب  كيوريـــــتيتم تشغيل.  

  و يمكن الحركه  ئطازجة من اللون الالمع إلى المطفال سطح الخرسانةعندما يتحول كيوريـــــت أنسب وقت لتشغيل في حاله االرضيات

 .علي نسبة مياه الخلط ودرجة حرارة الجو, و يتوقف  علي سطح الخرسانه 

 التاليهيمكن تشغيله بأحد الطرق  كيوريـــــت:-  

 الرش. معدات -

 الروله.   -

 الفرشاة. -

 

  :المواصفات الفنيه
 .راتنجات صناعية متطورة :    المادة الرابطة

 .ابيض و يعطي سطح شفاف بعد جفافه  :    اللون

 .سائل :     الشكل

  .لماءاب:    التخفيف

 .كجم / لتر 2023 :   الكثافة

 .اساس مائي  غير ضار:    البيئة 

 . 1جرام / م 232 - 222 :   معدل التشغيل

 .  2  :  (PH) الرقم األيدروجيني

 .كجم  222, كجم  12كجم ،  3:    العبوات

 .عن الحرارة والرطوبة العالية  دا  المغلقة بعي األصليةالعبوات  في شهر 21 :   زمن التخزين

  

 :البيئة تعليمات

 الواقية القفازات و الماسكات إرتداء – واقيه نظاره إرتداء.  

 وحماية الصحية الوقاية تعليمات حسب :والتشغيل التداول إحتياطيات ( البيئةMSDS.) 


