
  لينيوبوند
 )مركبين( أي مذيب واماء الن م ل  ا، خللخشب واإلبوكسي انثالبوليوريمن  زينييرالصق 

 

 مجاالت اإلستعمال

، بالط السيراميك او الرخام، الزفت، الحديد، خرسانةاللواح وقطع الخشب على أالباركيه وجميع أنواع لصق 

  أرضيات الخشب واألرضيات المحتوية على نظام تدفئة.
 

 ستعمالإلطريقة ا

  درجة لتكون سرعة نشافه مناسبة. 30و  10حرارة جوية بين في يستعمل لينيوبوند 

  وآثار  الصدأ، من األوساخ، الغبار، الزيوت، الدهان ةوخالي ، متينةة، مسّطحةناشفالمساحة  نكوتيجب أن

 ل ألترابالن.مستوية بواسطة مواد ذاتية التسوية مثاليمكن تسوية األرضيات غير  الجفصين.

  يجب ساعة قبل إستعماله. عند اإلستعمال،  48بعناية في الغرفة التي سيلصق فيها لمدة الخشب يجب أن يخّزن

  .(مصنّعالما ينصح به وبة داخله ال تتعدى )درجة الرط ن يكون نظيفا من الغبار وناشفاأ

 حتى )سرعة خفيفة(  اّلط كهربائيجيدا بواسطة خيخلطا و المعجونة كامل ب السائل الىالمركّ كامل ضاف ي

 .الحصول على خليط متجانس

  تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة( في أحوال جوية معتدلة من خلطه دقيقة 60خالل مدة  الخليط لاستعمإيمكن( . 

 ابقى صالحيالممدود الخليط  ويدق جيدا.الخشب . بعدها يوضع للخشب ننبواسطة مالج مس لينيوبوند خليط يمد 

 حرارة ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه المدة تقصر تيدرج فيمّده  حين دقيقة من 60عليه لمدة  خشبلع الوض

 جديد. خليطب إستبدالهعليه، يجب الخشب قبل وضع ينشف  دومدالمالخليط  بدأ في حال .الحرارة مع إرتفاع

  لينيوبوندوضعه على  حين من ساعتينخالل مدة الخشب وضعية تسوية يمكن. 

  حرارة اساع 3 طة بشدة بدرجة الحرارة: منتبمر الصقالإن سرعة نشاف( 30تº الى )حرارة  18( 10ساعةº). 

 من عملية اللصق.ساعة  24حوالي  تصبح أرضيات الخشب جاهزة لحركة مرور خفيفة بعد 

 لصقهتاريخ من أيام  3بعد الخشب  شميع وتلميعيمكن ت. 
 

  مالحظات

 األرضية والجدران المحيطة بها )وكذلك حول أي عامود ضمن األرضية(. سم بين 1يجب ترك فاصل عرضه  -

 ببعضها. ألواح وقطع الخشبيجب اإلنتباه الى عدم لصق جوانب  -

 .توسيخها عدمل ،يجب تفادي طفح الالصق من بين األلواح -
 

 .كلغ 10 عبوة/  2م 12-10 :ستهالكاإل
 

 .شهرا 24: التخزين
 

  :لينيوبوندال يستعمل 

 .مصنّع الخشب اأعلى مما ينصح بهتحتوي على درجة رطوبة  خارج او على مساحاتالفي  -

 على صبة معرضة لتصاعد الرطوبة: يجب حماية الصبة بوضع طبقة حاجزة لتصاعد الرطوبة تحتها. -
 

 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةبين )خاصة السائل( لمركّ يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك با

 .مادة أخرى   ةوعدم إضافة أي ،لخلطا نسبةحترام إل بينكامل المركّ مزج  من المهم

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

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

 


