كيرابوند تي

الصق إسمنتي غير قابل لإلنزالق ،لبالط السيراميك
مجاالت اإلستعمال
لصق بالط السيراميك على األرض والجدران ،في الداخل والخارج .يمكن إستعماله بسماكة
سن وتزداد مرونته ومجاالت إستعماله بإضافة رزين إيزوالستيك.
تصل الى  5ملم .يح ّ
طريقة اإلستعمال
▪ يجب أن تكون المساحة سليمة ،ناشفة وخالية من األوساخ ،الغبار ،الزيوت ،الدهان...
في حال كانت حرارة المساحة مرتفعة لتعرضها ألشعة الشمس القوية ،يجب بلّها بقليل من الماء قبل تبليطها.
▪ يجب أن يكون البالط نظيفا من الغبار وناشفا (ال يجب وضع البالط في الماء قبل التبليط).
▪ على مساحات مغبرة او عالية المسامية (باطون مغبر او مسامي جدا ،صبيات األنهيدريت ،)...يجب م ّد أساس برايمر G
أو إيكوبريم  Tقبل م ّد الالصق.
▪ يخلط كل كيس  25كلغ كيرابوند تي مع  6,5 - 6ليتر ماء نظيف بواسطة ّ
خالط كهربائي (سرعة خفيفة) او يدويا
حتى الحصول على خليط متجانس ثم يترك ليرتاح بضعة دقائق ،بعدها يخلط من جديد ويبدأ اإلستعمال.
▪ يمكن إستعمال الخليط خالل مدة  8ساعات تقريبا ،حسب الحرارة الخارجية (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
▪ يمد كيرابوند تي على المساحة بواسطة مالج مسنن (قياس  5 ،4او  ،6حسب حجم البالط) كما يمد على قفا البالط
إذا كان البالط كبير الحجم او له قفا مضلّع جدا ،او في حال تبليط مسابح او مساحات معرضة للجليد او ألوزان
ثقيلة .بعدها يوضع البالط ويدق جيدا .الخليط الممدود على المساحة يبقى صالحا لوضع البالط عليه لمدة - 20
 30دقيقة من حين مدّه .في أحوال غير مالئمة (شمس او حرارة عالية ،هواء قوي ،مساحة عالية اإلمتصاص)
تكون غشاء على سطح الالصق الممدود ،يجب إزالته بإعادة تمرير
تكون هذه المدة بضع دقائق فقط .في حال ّ
المالج على الالصق الممدود قبل وضع البالط عليه.
▪ يمكن تسوية وضعية البالط خالل مدة  45دقيقة من حين وضعه على كيرابوند تي.
▪ يجب عدم تعريض البالط لمياه غزيرة او للمطر لمدة  24ساعة على االقل ،وحمايته من أشعة الشمس القوية
والجليد لمدة  7 - 5أيام من لصقه.
▪ يمكن ترويب البالط بعد  24ساعة من لصقه.
▪ يصبح البالط جاهز لحركة مرور خفيفة بعد  24ساعة من لصقه ،وجاهز لإلستخدام الكامل بعد  14يوما.
ال يستعمل كيرابوند تي:على الخشب ،ألواح الجفصين ،الفينيل والحديد
يجب إستبدال الماء بإيزوالستيك :للصق بالط كبير الحجم ،بالط الموزاييك الزجاجي ،الحجر الطبيعي (شرط أن ال
يتأثر بالماء) وللصق بالط على األرضيات المحتوية على نظام تدفئة.
اإلستهالك 12 - 5 :م / 2كيس  25كلغ ،حسب حجم البالط.
التخزين 12 :شهرا في مكان جاف.
تنبيهات
يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطية.
من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة كيرابوند تي وعدم إستبدال الماء إال بإيزوالستيك.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل.
إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

