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 مجاالت اإلستعمال
الداخل  ستعملي التسوية  في  مواد  إلتصاق  ال  على  لتحسين  قابلة    ،مساحاتكافة  والغير  يستخدم    .إلمتصاصلالقابلة 

ال األلتحضير   جدا    صةارتمالاإلسمنتية    لياسةوال  خرسانيةرضيات  مّد  والمالسة  قبل  أيضا  .  ةيتسوال  مواد،    يستخدم 
التي عليها آثار مواد لصق  والمساحات )  السيراميك، الحجرالطبيعي، الخشب، األنهيدريت، الجفصينمساحات لتحضير 

 .مواد التسويةتين من يستعمل أيضا بين طبق او ملس قديمة( قبل مد مواد الصقة إسمنتية او مواد ملس.
 للصحة.  ضارهو غير قابل لإلشتعال وغير 

  
 طريقة اإلستعمال

مواد غير  آثار جفصين،  زيوت، دهان،    وا  عشم  ،صدأ ،  غبار،  أوساخ أية    من  ليةا )خ   ةفينظ   ةتكون المساحيجب ان   ▪
 تماما . ةناشفو...( ملتصقة جيدا

 . الشقوق  تكون المساحة سليمة وخالية منان يجب  ▪
األ ▪ تكون  ان  الالغير  رضيات  يجب  على  تصب  )كالتي  بعل  او  مباشرة،   ترابملتصقة  مزودة  عزل(  طبقة  طبقة ى 

 . (سميك ونيلن) لرطوبةاسرب  مانعة لت
او    بالس  Tإيكوبريم  مّد  ي  ▪ الفرشاة  ي الرولوبواسطة  تخفيف.  دون  من  بالماء  ستعمل  مخفف    على   (1:1بنسبة    )أو 

الحجرالطبيعي آثار  الخشب،،  السيراميك،  عليها  التي  لصق.    والمساحات  بالماءمواد  الى بنسبة  يخفف    2:1  تصل 
  .سمنتيةاإلمساحات اللإلستعمال على  4:1 تصل الى بنسبة، وجفصينالاو  األنهيدريتمساحات  لإلستعمال على

مّد مواد الملس او  قبل    (دقيقة  60الى    30)  نشفيل، ينتظر  جفصينأو    سيراميكعلى    بالس  Tإيكوبريم    مد  في حال ▪
  بعده.  مباشرة  واد الملس او المواد الالصقةتمّد م  ، خرسانةعلى    بالس   Tإيكوبريم    مد  في حال  يه.عل  المواد الالصقة

 .مواد الملس او المواد الالصقة ساعة قبل مد   24، يجب عدم اإلنتظار أكثر من في جميع األحوال
 

 :بالس T إيكوبريمستعمل يال 
 . ات خارجيةح مسا على 
 .الرطوبة غلغل تلة ضمعرات مساح على 

 . مغنيسيوم على مساحات تحتوي على
 . رطوبةبال أثرتالذي ي الخشبعلى 

 
 المساحة(مساميّة  حسب) 2م /  غ 150 - 30 :اإلستهالك

 
 .وحرارة معتدلة في مكان جاف شهرا    12: التخزين

 
 نبيهات ت

  .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.   يل،لمزيد من التفاص

 ال المادة.عمستإؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء  ن الشركة غير مسإ

 


