
 (FD برايمر أساسها:و) ACمابيسيل 
 مذيب خالية من أي ،والمواد الكيميائية عفنمقاومة للماء وال مّطاطة، معجونة سيليكون

 
 مجاالت اإلستعمال

مطابخ الفي الصحية دوات األوبالط البين و، في أحواض السباحة ،السيراميك يات وجدرانأرضفي فواصل التعبئة 

في  فواصلالء ملل تستخدم أيضا   . 25٪ء فواصل قابلة للتمدد والتقلص بنسبة لمل ايمكن إستعماله .حماماتوال
ستخدام لل  تصبح صالحة لإل ،FD مع إستعمال أساس برايمر .أنابيب الماء والهواء ة وفياألبواب والشبابيك الزجاجي

 د، المساحات المطلية، البالستيك والكاوتشوك.، الخشب، الحديخرسانةال
 

 العمتسطريقة اإل

 ( وأن مواد غير ملتصقة جيدا ة، الصدأ وأييجب ان ينّظف الفاصل جيدا  )ليكون خاليا من األتربة، الغبار، الزيوت

 يكون ناشفا تماما .

  ،يدهن الفاصل بأساس برايمر لند الحاجةFD فرشاة صغيرة، ويترك لبضعة دقائق حت  ينشف. بواسطة 

  مابيسيل يوضعAC  مبلل  صغير مشحاف إصبع او بتمرير) هسطح ويملس حقن سمسد بواسطةداخل الفاصل

 .(دقائق تقريبا   10)خالل  ن غشاء لليهتكوّ قبل أن ي (صابونالوماء الب

 مابيسيل  يصبحAC   زيادة حجم  المدة مع طول)ت أيام، حسب حجم الفاصل ودرجة الرطوبة 7 - 1بعد  تماما   ناشفا

 .(الفاصل وانخفاض درجة الرطوبة
  

 ةمهات ممالحظ

 مابيسيل  مقاومةAC  القيام بتجربة أوال  دائما  نظرا لتعدد الكيميائيات واإلستعماالت، يفضللكن  ،جيدةالكيميائية للمواد. 

 مابيسيل  لند إستعمالAC  لتمدد جوانب الفاصل وليس لل  أسفله، ليتمكن من ا ، يجب أن يلصق لل لتمددافواصل في

 بحّرية. والتقلص

  5لفواصل أكبر من  5 وضع حشو  لند الحاجة، يمكن. لمق الفاصل يساوي نصف لرضهيستحسن ان يكون  ،ملم

 ، ومنع المعجونة من اإللتصاق لل  أسفل الفاصل.في الفاصل للحصول لل  العمق المطلوب خلفي من البوليئيتيلين

   مابيسيل يبقAC درجة مئوية. 180 لغايةحرارة التحت الصفر، ويتحمل درجة مئوية  40حت   ا  مطاط  
 
 :ACمابيسيل ستعمل يال 

يحتوي لل   ACمابيسيل  كون LMيفضل إستعمال مابيسيل  حيثثر بالمواد الحمضية )أبالط يتاو حجر أي نوع لل  
ألسباب جمالية، إذ أن  LMحيث يفضل إستعمال مابيسيل لل  الواجهات الخارجية ذات لون فاتح )، (حمض خلّي

)حيث يفضل إستعمال معجونة  في أماكن خاضعة لحركة مرور كثيفة(، ACمابيسيل   األوساخ قد تتراكم لل
، معجونة()قد تؤثر لل  لون وقدرة إلتصاق ال ، لل  مساحات تحتوي لل  زفت او مواد زيتية او شمعية(انثبوليوري

   .للحيوانات المائية( مضرّ  هكونوفي أحواض األسماك )
 

 :الفاصلحسب حجم  ACمابيسيل   ،2/ م غ FD :001 برايمر :اإلستهالك

 زاوية    فواصل   مسطحةفواصل 

 (ملل 310لعبوة ) م ج  ملم(الفاصل )حجم  (ملل 310لعبوة ) م ج  ملم(الفاصل )حجم 

5  5 12 5  5 25 

5  10 6 10  10 6 

10  20 1,5 15  15 3 

20  40 0,4 20  20 1,5 
 

 .وحرارة معتدلة في مكان جاف ،شهرأ FD 6برايمر  و اشهر AC 24مابيسيل : التخزين
 
 نبيهاتت

في مناطق  FD أساس برايمريجب إستخدام  .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن لدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .نار ولدم إستنشاقه أو التدخين أثناء استعمالهمهّواة جيدا  بعيدا لن اي لهب 
 جعة المعلومات التقنية الكاملة.المزيد من التفاصيل، الرجاء مر

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

  


