
 100بالنيتوب 
 ودية  م فقية والع ال   ة ي خرسان ال مساحات  ال وملس  الفراغات الصغيرة    لء سريعة النشاف، لم إسمنتية    عجونة م   
 
 
 

 مجاالت اإلستعمال
يتمتع  .  موديةوعامساحات أفقية  على  يستعمل    .(دهن القبل  )ال سيما    الصغيرة  بوعيالوتسوية    ةخشنال   خرسانةال ملس  

 ة ميكانيكية عالية. مقاومو خرسانةال  على ةمتازقوة لصق مب 100بالنيتوب 

 
 طريقة اإلستعمال

يكون  ▪ أية شوائب )غبار، مواد غير ملتصقة جيدا...(، وأن  المساحة قوية وخالية من  تكون  أن  التسليح   يجب  حديد 
  بمابيفير. ا  طلي وم  ا  منظف

 . 100  يتوببالن قبل مد  عن سطحها فائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي جيدا  تبلل المساحة   ▪
وتضاف   ( كلغ  25  كيسلكل  نظيف  ليتر ماء    6,5كمية الماء الالزمة )   تسكبملم:    3  -  1بسماكة  بالنيتوب  إلستعمال   ▪

لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل    )سرعة خفيفة  ط كهربائيال  خبواسطة    مستمر  خلط ، مع  إليها البودرة تدريجيا  
 .الشيء( ضعئل ب)سا  تماما  متجانس  حتى الحصول على خليط ( الخليط 

إليها  ثم ي  بالنسبة المذكورة أعاله،الماء    معبالنيتوب    تخلط بودرةملم:    30  -  3بسماكة  بالنيتوب  إلستعمال   ▪ ضاف 
 . )كثيف( متجانس تماما   حتى الحصول على خليط خلط ال ويتابع، ملم  كحد أقصى( 2 حجمرمل ) ٪30حتى 

يجب  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة    يف ،باتقري دقيقة 30  - 20يمكن إستعمال الخليط خالل مدة  ▪
 بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط اإلمتناع 

  سابق بعد أن ينشف الوجه العلى    جديدمد الوجه الوي   ،او أكثر  على وجه  بواسطة مالج غير مسن ن  100بالنيتوب  يمد   ▪
  .ملم 3اإلجمالية يتوب بالناكة تتعدى سم أال   يجب(. دقيقة 90 - 60كفاية )أي بعد حوالي 

في حرارة عالية او  خاصة  )لتفادي ظهور شقوق سطحية(    ن نشاف سريعم   100بالنيتوب  مده، يجب حماية  بعد   ▪
 .ساعة 24لمدة بخ  المساحة بالماء او حمايتها بواسطة قماش او خيش مبلول يجب لذلك هواء قوي. 

 
 ةحظمال

 وخلط البودرة بماء بارد. المباشرة الشمس شعةل 100بالنيتوب تعريض أكياس عدم يجب  ،ا  إذا كان الطقس حار
 
 مابيغراوت(.مواد )حيث يفضل إستعمال  كبيرة ةي خرسانت ساحامتصليح ل: 100يتوب نبال  ستعمليال 
 

 .ممل 1سماكة  /  2م / كلغ 1,3: اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا  12 :التخزين
 
 نبيهات ت

 .ووضع قفازات مطاطيةالمادة بجلد لإلحتكاك اليستحسن عدم تعريض 
 . )إسمنت...( أخرىمادة  ةأي ةضاف إ وعدم 100بالنيتوب المذكورة لخلط بودرة  )والرمل( من المهم إحترام كمية الماء

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 المادة. المستعإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء  إ

 


