
 GG راكولوركي
 ملم 15 - 4 فواصلل، ماءة للدمضا ،ةمحّسن ةإسمنتيروبة 

 
 مجاالت اإلستعمال

 وتزدادحّسن ت. ، في الداخل والخارجيات والجدراناألرضعلى والحجرجميع أنواع البالط  ترويب
 الستيك.فوغوزين ير بإضافة امجاالت إستعماله

 
 طريقة اإلستعمال

 في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بالصق(. ا  يوم 14نشفت تماما ) قد بالطيجب أن تكون مادة لصق ال 
 مادة الصقة )على األقل حتى ثلثي سماكة البالط( ةيجب أن تكون الفواصل بين البالط نظيفة تماما وفارغة من أي. 
 عالية، هواء قوي( ةراو حرفي حال إستعمال بالط عالي اإلمتصاص، او في أحوال مناخية غير مالئمة )شمس ا ،

 يجب ترطيب الفواصل بماء نظيف.
  راكولوركي كلغ 5يضاف كل GG خلط مع  (لترويب األرضيات ليتر 1,2او )نظيف  ليتر ماء 1 - 0,9 الى

ثم يترك ليرتاح بضعة  صل بواسطة خاّلط كهربائي )سرعة خفيفة( او يدويا  حتى الحصول على خليط متجانسامتو
 يد ويبدأ اإلستعمال.جد ط مندقائق، ثم يخل

  حسب الحرارة الخارجية )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. ساعتينيمكن إستعمال الخليط خالل مدة ، 
 راكولوركيمد ت GG من تعبئة مع التأكد بواسطة مالج كاوتشوك  )وليس فقط على الفواصل( البالط كامل سطح على

 بإتجاه موارب للفواصل.  الروبة بتمرير المالج ئضفا يزال، ثم فراغات ةالفواصل جيدا وعدم ترك أي
 ثار الروبة بتمرير إسفنجة صلبة مبللة بإتجاه آ نظفت(، دقيقة 20 - 10يفقد الخليط مرونته ولمعته )إجماال بعد  عندما

إن  .ال تكون كمية الماء كبيرة( كيعصر جيدا تو بماء نظيف مرارا   موارب للفواصل )يجب ان تشطف اإلسفنجة
قد ينزع بعض منه من الفواصل، وفي  عملية التنظيف مهم جدا: في حال تمت قبل ان ينشف الخليط كفاية يتوقت

 حال تأخرت يصبح تنظيف البالط صعبا جدا.
 الفواصل  يلبلتإذا تمت عملية الترويب في أحوال مناخية غير مالئمة )حرارة عالية، نشاف وهواء قوي(، ينصح ب

 .ومينلمدة ي بقماش أو خيش مبلول بالماء اهتحمايو ساعات ةبعد بضعالمروبة 
 راكولوركي بعد التنظيف النهائي لطبقة غبار GG ذا بقيت آثار روبة على سطح البالط، إ، بواسطة قطعة قماش ناشفة

 عملية الترويب.من  أيام 10بعد  لألسيد( ا  كيرانيت إذا كان البالط مقاوم مثلزالتها بمنظف مناسب )يمكن إ
 ء. يمكن ملأيام 3لإلستخدام الكامل بعد  ا  ، وجاهزترويبهمن  ةساع 24لحركة مرور خفيفة بعد  ا  بالط جاهزيصبح ال 

 .بيرومن عملية الت أيام 7أحواض السباحة بالماء بعد 
  

 توصيات مهمة
 راكولوركي يستحسن عدم تعريض أكياس GG ظل. لحرارة الشمس لمدة طويلة قبل إستعمالها، والعمل في ال 
 اكولورركيب عدم خلط يجGG .مع ماء وسخ او مالح 
 سهولة تنظيف الروبة عن البالط في حال ترويب بالط خشن او حجر طبيعي، يجب القيام بتجربة أوال للتأكد من 

 . وعدم إمتصاصه لها
 
د عجدا للقوا ا  قيدق ا  قبيطت، او ألسيدللمواد الكيميائية وا قويةقاومة في األماكن التي تتطلب م: GG راكولوركيستعمل تال 
 ، في هذه الحاالت من المفضل إستعمال روبة إيبوكسي.)مصانع، مختبرات...( صحيةال
 

ترويب : ل(GG راكولوركي كلغ 5كل ل فوغوالستيك ليتر 1 -0.9) بفوغوالستيكالماء  كمية كامل يجب إستبدال
 السباحة. الواجهات وفي أحواض ة، علىفالحمامات، األماكن العامة الخاضعة لحركة مرور كثي في البالط

 
 وسماكته وعرض الفاصل. أو الحجر ، حسب حجم البالط2م/  كلغ 3 - 1,0: اإلستهالك

 
 في مكان جاف.كغ(  5)أكياسشهرا  24كغ( أو  25)أكياس شهرا  12: التخزين

 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 بفوغوالستيك. إستبدالها إالزيادة هذه الكمية وعدم  وعدم  GGراكولوركيلخلط بودرة  ةلمذكوراكمية الماء  حترامإ من المهم

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ

 

 

 


