
  غرانيرابيد 
 والحجر لبالط السيراميك ،سريع النشافو محّسن ،زينيمع رإسمنتي الصق  

 
 
 
 

 مجاالت اإلستعمال

يمكن إستعمال  على األرض والجدران، في الداخل والخارج. مصنّعاو ال الطبيعي والحجر لصق بالط السيراميك
لصق ول لصق بالط الموزاييك الزجاجي، لم تدفئةحتوي على نظاتأرضيات او على  للصق بالط على بالط غرانيرابيد
أو  G بأساس )برايمرتحضر على ألواح جفصين شرط أن للصق بالط يمكن أيضا إستعماله  .أحواض السباحةبالط في 
لعمليات ه . ينصح بإستعمالحجر الذي يتاثر بالماء والرطوبةممتاز للرخام األبيض والهو  قبل مد الالصق. (Tإيكوبريم 

 سم. 1يمكن إستعماله بسماكة تصل الى  لتبليط مساحات خاضعة لحركة مرور كثيفة.و ا  سريع ا  ط التي تتطلب نشافالتبلي
 

 ستعمالإلطريقة ا

  الزيوت، الدهان... ،الغبار ،من األوساخ ةيوخال ةناشف ،ةسليم مساحةال كونتيجب أن 
 .هاتبليط يجب بلّها بقليل من الماء قبل مرتفعة لتعرضها ألشعة الشمس القوية،ة في حال كانت حرارة المساح

 وضع البالط في الماء قبل التبليط( ال يجب) نظيفا من الغبار وناشفاالبالط ن يكون يجب أ. 
 يجب مّد أساس برايمر ،جدا، صبات األنهيدريت...( ةاو مسامي ةمغبر خرسانة) على مساحات مغبرة او عالية المسامية G  أو

 صق.الال قبل مدّ  Tإيكوبريم 
  خاّلط بواسطة  كلغ 5,5زين يغالون ر مع كلغ( 22,5او أبيض  كلغ 25 )رمادي غرانيرابيديخلط كل كيس

 .(زين، ال العكسيف البودرة الى الراضت) حتى الحصول على خليط متجانس )سرعة خفيفة( او يدويا   كهربائي
  تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة( ةحسب الحرارة الخارجي ،تقريبا دقيقة 45 خالل مدة الخليط لاستعمإيمكن( . 
  ت الكثيرة اللبالط الكبير الحجم او المساح 10 او 6، 5، 4)قياس مسنن بواسطة مالج  المساحةعلى  غرانيرابيديمد

مسابح او  في حال تبليطو ،جدا ا  عضلّ م قفاله  ذا كان البالط كبير الحجم اوإالبالط  قفا كما يمد على ،(جالتموّ 
 بعدها يوضع البالط ويدق جيدا. مساحات معرضة للجليد او ألوزان ثقيلة.

   في أحوال غير  .مّده حين منتقريبا  دقيقة 20لبالط عليه لمدة لوضع ا ابقى صالحي المساحةالممدود على الخليط
 بلّ  دقائق فقط. ةع( تكون هذه المدة بضمتصاصإلمساحة عالية ا شمس او حرارة عالية، هواء قوي،مالئمة )

سطح على  ن غشاءتكوّ في حال  .هذه المدة يساعد على إطالة الماء قبل مد الالصققليل من األرض أو الحائط ب
 .قبل وضع البالط عليهالالصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على الالصق الممدود 

  الشمس القوية لمدة شعة أوحمايته من ، على االقل تساعا 4لمدة  لمطراو ليجب عدم تعريض البالط لمياه غزيرة
 .لصقهمن ساعة  12

  ساعة 24، وجليه بعد لصقهمن  اتساع 3يمكن ترويب البالط بعد. 
 يمكن  .ساعة 24كامل بعد ال ستخدامإلل ا  جاهز، ومن لصقه اتساع 4بعد  ةخفيفلحركة مرور  ا  البالط جاهز يصبح

 .عملية التبليطمن م أيا 3بعد حواض السباحة بالماء أء مل
 

 والمساحات الشديدة التحرك. الخشب، الحديد على: غرانيرابيد ال يستعمل
 

 تضليعه، وتموج المساحة التي تبلّط.حسب حجم البالط و كلغ، 25/ كيس  2م 10 - 3 :ستهالكاإل
 

 محمية من الجليد. شهرا 24 زين:ي، الرشهرا في مكان جاف 12 البودرة: :التخزين
 
 اتنبيهت

 .ضع قفازات مطاطيةوو تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة يستحسن عدم
 .غرانيرابيد زينيرو بودرة الى مزيجمادة  ةأي ةضافإ عدممن المهم 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ة.لماداستعمال إسوء  أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولة عنإ

 


