
 فيكس & غراوت بريك
 على جدران داخلية وخارجية غير قابل لإلنزالق، للصق بالط زيني  ومحسن جاهز، زيني يالصق ر

 
 

 مجاالت اإلستعمال
من اإلسمنت الخفيف أو الريزين( على جدران داخلية وخارجية. يمكن ملس  مصن علصق بالط زيني  )قرميد، أو 

يبقى  من دون إنكماش، فيكس & غراوت بريكينشف  بين القطع. ةالالصق المتسرب من الفواصل ليشكل روب
مال  على ، وظهور األ(درجة مئوية 70، الحرارة )حتى بعد أن ينشف، وهو مقاوم لألشعة فوق البنفسجية ا  مرن
 .هسطح

 
 ستعمالإلطريقة ا

  مواد أية و، الشمع، موالشحو من األوساخ، الغبار، الزيوت ةوخالي ةناشف سليمة،قوية،  لمساحةا كونتيجب أن
 .غير ملتصقة جيدا  

 .إذا كانت المساحة غير مستوية، يجب تسويتها أوال بمادة الملس المناسبة 
 نظيفا من الغبار وناشفا.البالط ن يكون يجب أ 
 حسب حجم البالط 10او  8 ،6 )قياس ننبواسطة مالج مسلمساحة اعلى  فيكس & غراوت بريك يمد 

 .اصلوفلبإتجاه موارب ل، (هعضل  وت
 حرارة  درجة فيمد ه  حين دقيقة من 20لبالط عليه لمدة لوضع ا ابقى صالحيلمساحة االممدود على  الصقال

 (.شمس، حرارة عالية او هواء قويفي أحوال غير مالئمة ) ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه المدة تقصر
  في الفواصل. هنلتوفير مقدار كاف م قفا البالطيمكن أيضا مد كمية من الالصق على 
 تتجمع كمية من الالصق في الفواصل بين قطع  بحيثحرك قليال تو الممدود، على الالصقالبالط  قطعة وضعت

 .ملم( 10 - 8)يجب أن يكون عرض الفاصل  المتجاورة البالط
  دقيقة من حين وضعه على فيكس & غراوت بريك. 35 - 30يمكن تسوية وضعية البالط خالل مدة 
  وذلك قبل أنداخل الفواصل بواسطة فرشاة ذات حجم مناسب مبللة بقليل من الماء قصالالسطح يملس ، 
 .عليه ن غشاءتكو  ي
 لصقه حين من االقل على ساعة 24او للمطر لمدة  يجب عدم تعريض البالط لمياه غزيرة. 
  لصقه حين نم االقل علىأيام  7 - 5لمدة  الشمس المباشرةشعة و ألللجليد أيجب عدم تعريض البالط. 

 
 جيدا في مكانه. ا  على خشب فقط إذا كان ال يتأثر بالماء ومثبت فيكس & غراوت بريكيمكن إستعمال : حظةالم
 
 ، حسب حجم البالط.2كغ / م 4,2 - 1,4 :ستهالكاإل
 

 .في مكان جاف و حرارة معتدلة شهرا 24: التخزين
 

 فيكس & غراوت بريكال يستعمل 
 .الرطوبة صاعدأو معرضة لت مثال ( حواض السباحةأفي ء )ماعلى مساحات مغمورة بال -
 معدنية )كالحديد، األلومنيوم...(.على مساحات  -
 على مساحات معرضة للشمس. -
ة -  .للصق بالط غير ماص  على مساحة غير ماص 
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطية ادةلميستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك با
 .فيكس & غراوت بريكأخرى الى  مادة ةأية عدم إضاف من المهم

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


