
 أديزف كسيوبراكي
 ، لوالط الييراميك كالحجر لإلنزالق غير قاول يوكسييزيني من اإليالصق ر

 
 
 

 مجاالت اإلستعمال
. يمسن إيتخدامه على . لصق عتوات رخامكالجدران في الداخل كالخارج رضعلى األ كالحجر والط الييراميكلصق 

 .يواحة المصنكعة من ألياف زجاجيةللصق الوالط في أحكاض اليمسن أيضا إيتعماله  سافة المكاد الميتعملة في الوناء.
 يم. 1يمسن إيتعماله ويماسة تصل الى  ينشف من دكن إنسماش كيصوح صلوا كقكيا.

 
 

 طريقة اإلستعمال
  في حال)كالصدأ  الزيكت، الشحكم، الدهان ،الغوار ،من األكياخ يةكخال تماما ةناشف يليمة، مياحةال سكنتيجب أن 

 كأال تسكن قاولة لإلنسماش وعد عملية لصق الوالط. لى الحديد(...توليط ع
 تمامامن الغوار كناشفا  ا  يجب أن يسكن الوالط نظيف. 
 ط وكايطة  ا جيداخلطتكفي العوكة السويرة المعجكنة  سامل الى في العلوة الصغيرة معجكنةالسامل ضاف ت خالا

حتى الحصكل على خليط  اك يدكيا  ( صر الكقت المتاح للعمل وهلتفادي تيخين الخليط، مما يق )يرعة خفيفة سهروائي
 .متجانس

  حيب الحرارة الخارجية )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. دقيقة 45يمسن إيتعمال الخليط خالل ، 
 انذا سلملء سافة الفجكات إسما يمد على قفا الوالط  ،ننوكايطة مالج مي المياحةعلى  أديزف سييكوراسي خليط يمد 

 . وعدها يكضع الوالط كيدق جيدا.غير عادي الوالطشسل 
 مداه في درجة حرارة كرطكوة  حين دقيقة من 60لكضع الوالط عليه لمدة  اوقى صالحي المياحةالممدكد على  الخليط

 دكمدالم الخليط ودأ في حالتقصر في أحكال غير مالئمة )شمس، حرارة عالية ...(.  مدةمعتدلتين، علما أن هذه ال
 جديد. خليطو إيتودالهنشف قول كضع الوالط عليه، يجب ي
 أديزف سييكوراسيكضعه على  حين دقيقة من 130كضعية الوالط خالل مدة  يكيةيمسن ت. 
  يكمينوعد لإليتخدام السامل  ا  ياعة من لصقه، كجاهز 12خفيفة وعد  لحرسة مركر ا  جاهز الوالطيصوح. 

  
وحرارة الجك من ناحية يرعة نشافها كالكقت المتاح للعمل وها. لذلك  ا  سثير زفأدي سييكورا: تتأثر سيمهمة مالحظة
 إيتعمالها في حرارة جكية معتدلة. يجب

 
 .لى مياحات رطوةع: أديزف كسيوبراكيستعمل يال 
 

 .ملم 1ة يماس/  2م/ سلغ  5,1: اإلستهالك
 

 شهرا في مسان جاف. 24: التخزين
 
 نبيهاتت

 .ككضع قفازات مطاطيةلإلحتساك والمادة  ييتحين عدم تعريض الجلد
 .أخرى مادة ةأي ماء اك ةضافإ ين إلحترام نيوة الخلط، كعدموالمرسا من المهم مزج سامل 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلكمات التقنية الساملة.
 يتعمال المادة.إن الشرسة غير ميؤكلة عن أي ضرر ناتج عن يكء إ

 

 

 


