
 مابيغراوت تيكسوتروبيك 
 خرسانةلتصليح ال ،اة باألليافمقو  و غير قابلة لإلنكماش ،قنلالإلمادة إسمنتية غير قابلة  

 
 

 مجاالت اإلستعمال
 )بما فيها السقوف( على مساحات أفقية ،حديد التسليح( تأكسدة عن جمهة )ا سيما الناشو  الم ةيخرسانالمنشآت التصليح 
حرف أ ليحصتلأو  (...أنفاق، صناعيةأرضيات ، قنوات) الشديدالح األسطح المعرضة للتآكل صإل ل. يستعمموديةاو ع
 الفواصلو الشقوق (،خرسانةالصب  قالب التي يسببهاكء الفجوات )لمل . يستعمل أيضاجسورالو عمدةواأل شرفاتال

انه مقاوم لإللتواء،  داً، كمالية جاع حديد التسليحو خرسانةعلى ال تيكسوتروبيك راوتمابيغإن قوة لصق  .الجامدة
 اإلحتكاك والماء.

 
 طريقة اإلستعمال

 وخشن.  قوي ،ةمتماسك خرسانة حتى الحصول على ةضعيفال وأهة شو  الم خرسانةتلال كافة مناطق ال 
 ةأي من ينخالي حتى يصبحاسفع رملي او ضغط الماء،  ،حديدية فرشاةبواسطة  حديد التسليحو خرسانةال نظفت 

  ....(دهان شحوم وليوت، غثاء، ،دأص ،غبارب )ئشوا
  مابيغراوت قبل مد  سطحها  عنفائض الماء  لولثم ينتظر حتى ي جيداً تبلل المساحة. 
 وتضاف إليها البودرة  (كلغ 25 مابيغراوت كيسلكل  نظيفليتر ماء  4,1 - 3,9كمية الماء الاللمة ) تسكب

 ً ط كهرب بواسطة بضعة دقائقل مستمر خلط، مع تدريجيا لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل  )سرعة خفيفة ائيخال 
ً  مابيغراوتلكميات س. نحتى الحصول على خليط متجا (الخليط دقائق لعدة  صغيرة، يمكن القيام بعملية الخلط يدويا

ً  مع التأكد من  .الحصول على خليط متجانس تماما
  يجب اإلمتناع  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةة راحرفي ، تقريبا ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة

 بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط 
  سنتم 5  تتعد  سماكة الوجها  . يجب أاو أكثر على وجه (رش  ال)او  بواسطة مالج غير مسن ن ابيغراوتميمد. 
  سابق تماما الوجه ال قبل أن ينشف جديدمد الوجه ال يجبوجه، أكثر من على  مابيغراوت تيكسوتروبيكفي حال مد

ً  اتساع 4فترة  )ضمن  .معتدلة(في حرارة  تقريبا
   من دون قالب صب  مابيغراوت تيكسوتروبيكضروري للتمكن من مد  تسليحالحديد سنتم، وجود  2لسماكات تتعد

  .على األقل(مابيغراوت سنتم  2ب قضبان الحديد يةغطت حرص على)مع ال
  قوي. في حرارة عالية او هواء خاصة من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية(  ابيغراوتماية مدها، يجب حمبعد

 ساعة على األقل. 48لمدة ساعات  4 - 3ساعة من مدها، وتكرار عملية البخ كل  12 - 8بعد ها بالماء خ  لذلك يجب ب
 

 ظحااتمال
 .بماء باردالبودرة  لطخلة وفي حرارة معتد مابيغراوتأكياس حفظ يجب  ،اً راح إذا كان الطقس -
ً كيس إذا كان ال مابيغراوت إستعمالعدم  يجب - ً وحمفتاو  مملقا ً  ا  .سابقا
 ان إضافية.قضب، يمكن وضع ةجدعت الحا نإ عليه. مابيغراوتبمابيفير قبل مد  هؤيجب طال، حديد التسليحبعد تنظيف  -
 
 تيكسوتروبيكمابيغراوت  ستعملتال 
 (ينها أولا تخش يجبمالسة ) ةيخرسانعلى مساحات  -
 )يفضل إستعمال مابيفيل(.لتثبيت المعدات  -
 (.هاي فلو مابيغراوت)يفضل إستعمال  ة الصب مع إستعمال قالببواسط ةيخرسانمنشآت تصليح ل -

 
 .سنتم 1سماكة  / 2م / كلغ 19: اإلستهالك

 
 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 12 :التخزين

 
 نبيهاتت

 .ووضع قفالات مطاطيةك بالمادة حتكاد لإليستحسن عدم تعريض الجل
 .)رمل، إسمنت...( أخر مادة  ةأي ةضافإ وعدم مابيغراوتة من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودر

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


