
 CQ كسيوبراكي
 على األقل ملم 1 فواصلل، ألسيدلمقاومة  ،إيبوكسيروبة 

 
 مجاالت اإلستعمال

في جدا  ةمناسب  ، في الداخل والخارج.يات والجدراناألرضعلى  والحجر الطبيعي والزجاج السيراميك بالط ترويب
، )مختبرات صحيةد العجدا للقوا ا  قيدق ا  قبيطتاو ، حما للمواد الكيميائية واألو للتآكل قويةاألماكن التي تتطلب مقاومة 

تطهير المياه، أحوا  سباحة محتوية  تمحطا مسامك، مالبن، خزاناتمطاعم، مسالخ، مالحم، مصانع، مستشفيات، 
 يبوكسي.بسهولة مدها وتنظيفها مقارنة مع غيرها من روبات اإل CQ كسيوبراتتميز كي .(على مياه مالحة او ساخنة

  .الصقك اهعمالتإس أيضا يمكن
 

 عمالطريقة اإلست
  في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بالصق(. ا  يوم 14نشفت تماما ) قد أن تكون مادة لصق البالطيجب 
 تماما وفارغة من أي مادة الصقة )على األقل حتى ثلثي سماكة البالط( وناشفة يجب أن تكون الفواصل بين البالط نظيفة. 
  سرعة خفيفة خاّلط كهربائيبواسطة  ا جيدايخلطونة المعجو ملكا ىلا في العلبة الصغيرةالمّركب  كامليضاف( 

 .حتى الحصول على خليط متجانس ( او يدويا  لتفادي تسخين الخليط، مما يقصر الوقت المتاح للعمل به
  رتفع الحرارة(. ، حسب الحرارة الخارجية )تقصر المدة عندما تدقيقة 45يمكن إستعمال الخليط خالل 
 يكسوبراكيمد ت CQ من تعبئة الفواصل مع التأكد بواسطة مالج  )وليس فقط على الفواصل( البالط سطحكامل  على

 بإتجاه موارب للفواصل.  المالج حرف الروبة بتمرير يزال فائ ، ثم فراغات ةجيدا وعدم ترك أي
 لة مبل ®برايتكوتش سيفة س واسطةببفرك البالط  بةثار الروآ نظفت ،قبل ان ينشف الخليطو بعد الترويب مباشرة

شطف مع ) إسفنجة صلبة واسطةب ( ثم يزال ماء التنظيفمن الفواصل الروبةنزع )مع اإلنتباه الى عدم  جيدا
 . (الروبةب مفعمة تصبح بماء نظيف وإستبدالها عندما مرارا   اإلسفنجة

 كسي وبراكي آثارة إلزال . يمكن أيضا إستعمالهف النهائيةكسي كلينر في مرحلة التنظيوبرامكن إستعمال منظف كيي
CQ دقيقة( 20-15لوقت أطول:  المنظف على البالط تركي عندها) حتى بضعة ساعات من مدها البالط نعخفيفة ال. 

  بعد ان تنشف صعبا جدا هايصبح تنظيف اذ سطح البالط نروبة عالآثار كل   ةإزالمن المهم جدا. 
 يمكن أيام 4بعد  لإلستخدام الكامل ا  هز، وجاترويبهمن  ةساع 24رور خفيفة بعد لحركة م ا  يصبح البالط جاهز . 

 .أيام 10بعد  للمواد الكيميائية البالط  يتعروء أحوا  السباحة بالماء مل
 
 :كالصق CQ كسيوبراكيل استعمإ
   كسيوبراكي يمدين، ّركبالمبعد مزج CQ جيدا. كبسوي غيره من مواد البناء( )او طثم يوضع عليه البالن نبواسطة مالج مس 
 مّده في درجة حرارة ورطوبة  حين دقيقة من 30لوضع البالط عليه لمدة  ابقى صالحي المساحةالممدود على  الخليط

 دومدالم الخليط بدأ في حالتقصر في أحوال غير مالئمة )شمس، حرارة عالية ...(.  مدةمعتدلتين، علما أن هذه ال
 جديد. خليطب إستبدالهع البالط عليه، يجب نشف قبل وضي
 كسيوبراكيوضعه على  حين دقيقة من 60وضعية البالط خالل مدة  سويةيمكن تCQ . 
 

 توصيات مهمة
 لذلك يجبكثيرا بحرارة الجو والبالط، من ناحية سرعة نشافها وسهولة إستعمالها وتنظيفها.  CQ كسيوبراتتأثر كي -

 . تدلةي حرارة جوية معا فإستعماله
 القيام بتجربة أوال للتأكد من يستحسن ختلف جدا عن لون البالط،ستعمال لون روبة ماو إ في حال ترويب بالط خشن -

 سهولة تنظيف الروبة عن البالط. 
 

 :CQ كسيوبراكيستعمل تال 
 .)ألنها قد تغير مظهر البالط(لترويب بالط التيراكوتا  -
 .IEG كسيوبراكيجب إستعمال زيتون( أو هيدروكربونات عطرية، حيث يمعاصر الزيوت )كلفي أرضيات معرضة  -
 

 وسماكته وعر  الفاصل. ، حسب حجم البالط2م/ كلغ  3 - 1,0: اإلستهالك
 كالصق( CQ كسيوبراكي عند إستعمال 2كلغ / م 4 - 2) 

 

 شهرا في مكان جاف. 24: التخزين
 

 نبيهاتت
 .اطيةووضع قفازات مطيستحسن عدم تعري  الجلد لإلحتكاك بالمادة 

 .أخرى مادةأي  او ماء ةضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمالمّركبكامل  من المهم مزج
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

  ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ
 


