
 150 اكسبرت يبرسيلها
 )مركب واحد( األفقيةو العامودية فواصلاللتعبئة  ،ة لإلنزالقغير قابلان ثبوليوري عجونةم

 

 مجاالت اإلستعمال

، أحواض خزانات المياه حيطان الدعم،، في المباني األفقيةو العامودية مساحاتالتعبئة فواصل التمّدد في مختلف 

السيراميك  بالط، خرسانةالعلى كافة المساحات )النوافذ واألبواب. يمكن إستعماله  فراغات حولتعبئة ال ،...السباحة

يتمتع بقدرة لصق  .تعبئة الشقوقل يمكن أيضا إستعماله (.الحديد واأللمينيوم، الزجاج..الحجر القرميدي، ، لرخاموا

ي ظروف حرارة ورطوبة عالية فتنشف من دون تكوين فقاعات حتى  الية.وللعفن ع حرارية، كيميائيةومقاومة  ةقوي

 جدا. صالحة لإلستعمال حتى في فواصل تمدد عريضة جدا. 

 

 طريقة اإلستعمال

   تماما   اأن يكون ناشفو ...(، بقايا سيليكون، الزيوتالغبار األتربة، من)ليكون خاليا  ف الفاصل جيدا  يجب ان ينظ. 

 سنتم(1)شرط ان ال يقل العمق عن  وي نصف عرضهاليصبح عمق الفاصل يس يتم وضع حشو خلفي من البوليئيتيلين. 

  المطلوب: سا باأليدهن الفاصل أو الش ق 

 القابلة لإلمتصاص للمساحات PU برايمر -

 الرطبة للمساحات  2K 4060برايمريونيفرسل  اوأكوادور  -

 .ماصةالغير مساحات لل 50مايكروسيلر  -

 مشحاف او بواسطة ،و الشقاداخل الفاصل 150  تكسبرا يبرسيلهايوضع  ،سا األ دقائق من دهن 10 حوالي بعد 

 .مسدس حقن
 عليها وهي ال تزال طرية. صغير مشحافبعد وضعها داخل الفاصل أو الش ق، بتمرير فورا  سطح المعجونة ملسب ينصح 

  2يبرسيل هايمكن طالءK-F  دةبطالء أكريليك عالي الجو ساعة من وضعه في الفاصل( 24)بعد حوالي  أن ينشفبعد. 
  مين.اذا كان من المتوقع أن تمطر خالل يو150  كسبرتا يبرسيلهايجب عدم استعمال 
 

 . غير سليمةمساحات على : 150 سبرتكا يبرسيلها ال يستعمل

 

 

 عرض الفاصل ملل 006لعبوة  :اإلستهالك

 ملم 25 ملم 20 ملم 15 ملم 10 ملم 5

 عمق الفاصل

    م ج 12 م ج 24 ملم 5

 م ج 2,4 م ج 3 م ج 4 ج م 6  ملم 10

 م ج 1,6     ملم 15

 

 .وحرارة معتدلة جاف في مكان شهرأ 9ملل:  003عبوة : التخزين

 وحرارة معتدلة جاف في مكان شهرا 12ملل:  600عبوة 

 

 تانبيهت

 .ضع قفازات مطاطيةوو تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة يستحسن عدم

 علومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة الم

 ة.لماداستعمال إسوء  ج عنأي ضرر نات ن الشركة غير مسؤولة عنإ


