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 مجاالت اإلستعمال
رالم ةيخرسانالمنشآت الوجه تصليح   عمدةاأل ،الشرفاتحرف أ )على حديد التسليح تأكسدنتيجة  ةتضر 

 الجامدة في الفواصل، خرسانةالقالب صب  التي يسببهاكالفجوات ) خرسانةتصليح الشوائب في الو ...(جسوروال
او )بما فيها السقوف( يستعمل على مساحات أفقية  .(...حديدحول شلوف ال خرسانة، أماكن التبحيص، الخرسانةال
 لتسليحد احديو بلل بالماء(ت)شرط أن  ةالقديم خرسانةال علىقوة لصق ممتالة ب 430 مابيغراوتيتمتع  مودية.ع
 .ميجا باسكال( 30متوسطة )ة ميكانيكية مقاومبمابيفير(. هو مقاوم للماء وذات اصة المطلي خ)

 
 طريقة اإلستعمال

 رةال خرسانةتلال كافة مناطق ال  . ةوخشن ةقوي ،ةمتماسك خرسانة حتى الحصول على ضعيفةال أو متضر 
 ةأي من حتى يصبحا خاليين ،او ضغط الماء رمليسفع  ،حديدية فرشاةبواسطة  حديد التسليحو خرسانةالنظف ت 

 .حديد التسليح بمابيفير ىطلي ...(.، صدأ، غثاء، شحوم وليوت، دهانغبارب )شوائ
   430مابيغراوت ثم ينتظر حتى يلول فائض الماء عن سطحها قبل مد   تبلل المساحة جيدا. 
 مستمر خلط، مع البودرة تدريجيا   وتضاف إليها (كلغ 25 كيسلكل نظيف ليتر ماء  4,6 - 4,4كمية الماء الاللمة ) تسكب 

طبواسطة   .تماما  متجانس  حتى الحصول على خليط( لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط )سرعة خفيفة كهربائي خال 
  ناع اإلمتيجب  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في ، تقريبا ساعةيمكن إستعمال الخليط خالل مدة

 بدأ ينشف.ماء الى خليط  عن إضافة
  من دون قالب صب، ه الواحدجلولملم  35الى  5من بسماكة  (الرش  او ) بواسطة مالج 430مابيغراوت يمد. 
  ،ول تماما )ضمنالوجه األ قبل أن ينشف جديدمد الوجه ال يجب .إضافي 430 مابيغراوتيمكن مد وجه عند الحاجة 

 .معتدلة(ات في حرارة ساع 4فترة 
  سنتم  2، يجب اإلمتناع عن مده بسماكة تتعدى حيث ا يتوف ر حواليه سند كاف  على مساحة  430 مابيغراوت تعمالإسفي حال

 .على األقل 430 مابيغراوتسنتم  2ب قضبان الحديد يةغطت يجب. خرسانةوجه الان إضافية وتخشين قضبوضع بعد  إا  
  جيدا خرسانةوجه العلى تخشين  لكن مع الحرص تسليحان ضبقمن دون الحاجة ل أقل،سماكات ب 430 مابيغراوتمد يمكن. 
  في حرارة عالية او هواء قوي. خاصة من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية(  430مابيغراوت مده، يجب حماية بعد

 لى األقل.ساعة ع 48لمدة ساعات  4 - 3كل  عملية البخمن مدها، وتكرار  ساعة 12 - 8 بعد بالماء المساحة بخ  يجب لذلك 
  430 مابيغراوتأو مابيالستيك فوق  100بالنيتوب عند الحاجة، باإلمكان مد. 

 
 اتحظمال
 وخلط البودرة بماء بارد. في مكان بارد 430 مابيغراوت أكياس  حفظيجب  ،ا  إذا كان الطقس حار -
 وخلط البودرة بماء فاتر. يدمن الجل 430 مابيغراوتأكياس  حمايةجب ي في طقس بارد، -
 .سابقا   ا  او مفتوح كيس مملقا  إذا كان ال 430مابيغراوت عدم إستعمال  بيج -

 
  034مابيغراوت  ستعمليال 
 .(تخشينها أولا  يجبمالسة ) ةيخرسانعلى مساحات  -
 لتثبيت المعدات )يفضل إستعمال مابيفيل(. -
 .(وهاي فل )يفضل إستعمال مابيغراوت ببواسطة الصب مع إستعمال قال ةيخرسانمنشآت تصليح ل -
 )يفضل إستعمال مابيغراوت تيكسوتروبيك(.عاليين  إحتكاكات أو صدمخاضعة ألولان ثقيلة أو منشآت تصليح ل -

 
 .مسنت 1سماكة  / 2م / كلغ 71: اإلستهالك

 
 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 12 :التخزين

 
 نبيهاتت

 .ووضع قفالات مطاطيةبالمادة  كيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكا
 .، إسمنت...(إضافات) أخرىمادة  ةأي ةضافإ وعدم 430 مابيغراوتالمذكورة لخلط بودرة  لمهم إحترام كمية الماءا من

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


