
PW10 

 البالط قبل لصقه لمنع ظهور البقع واألمالح على سطحه معالجةمادة ل

 
 اإلستعمالمجاالت 

( من ...الملوثات )األمالح ، التانين، المواد الحديدية، تمد على قفا البالط قبل لصقه لمنع للبيئةوصديقة  مادة أساسها ماء
الغرانيت  مصنّع،تستعمل على الحجر الطبيعي وال .وجههالبقع واألمالح على وتكوين الوصول إلى سطح البالط 

طاردة راكوتا وغيرها من البالط الماّص. ال تؤثر على قدرة إلتصاق المادة الالصقة للبالط أو الروبة. يالت ،والرخام
 مناسبة للمساحات األفقية والعمودية. تستخدم في الخارج والداخل.للماء ومعززة للتماسك. 

 
 طريقة اإلستعمال

 جوانب 5ية حما
 نشفيل هوتركإلزالة الغبار والرواسب، جيدا البالط  وجوانب قفا يفنظيجب ت. 
 مد تPW10  بواسطة فرشاة عريضة أو البخ الالهوائي.من دون تخفيف 
 المادة. جمعمع اإلنتباه الى عدم ت ،بشكل متساو   قفا وجوانب البالطكامل على مد ت 
 بل لصقه.ساعة ق 24 - 12 يترك البالط لينشف لفترة 

 جوانب 6حماية 
 نشفيل هوتركإلزالة الغبار والرواسب، من كل الجوانب جيدا البالط  يفنظيجب ت. 
 مد تPW10 قفا وجوانب البالط بشكل وجه، على  ،من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة أو البخ الالهوائي

 المادة. جمع، مع اإلنتباه الى عدم تمتساو  
  تقريبا، ثم إزالة فائض المادة بقطعة قماش نظيفة. ثانية 30مادة لفترة البالط بال غمسيمكن أيضا 
  ساعة قبل لصقه. 24 - 12يترك البالط لينشف لفترة 

 وجه البالطحماية 
 نشفتل هاوتركالمساحة جيدا  يفنظيجب ت. 
 مد تPW10 ة جيدا، : تشّرب المساحعلى وجه البالط  من دون تخفيف بواسطة فرشاة عريضة أو البخ الالهوائي

 نظيفة.قطعة قماش واسطة بشف، نفائض المادة قبل أن يزال ثم ي
  تقريباات ساع 6فترة بعد البالط ينشف. 
   

  اتمالحظ
في حال معالجة قفاه  البالط ة وجهطرطشه )وحتى تفادي على وجه PW10عدم مد يجب ، ا  ملّمع إذا كان البالط -

 .لتفادي تلطيخه وجوانبه(
 .مساحةعلى مظهر ال المادة تأثير لتقييمبتجربة قبل معالجة كامل المساحة  يفضل دائما القيام -

 
 ./ وجه / ليتر 2م 15 - 10 :إلستهالكا

 
 .حرارة معتدلةو في مكان جاف ا  شهر 24 :التخزين

 
 تنبيهات

 يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.

 لمعلومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة ا

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد

 


