كيراكولور SF
روبة إسمنتٌة محسّنة ناعمة ،مضاضة للماء ،لفواصل حتى  4ملم
مجاالت اإلستعمال
تروٌب جمٌع أنواع البالط على األرضٌات والجدران ،فً الداخل والخارج .مناسبة جدا للبالط
ذات السطح الناعم جدا واللمّاع .تحسّن وتزداد مجاالت إستعمالها بإضافة رزٌن فوغوالستٌك.
طريقة اإلستعمال
ٌ جب أن تكون مادة لصق البالط نشفت تماما (ٌ 44وم فً حال التبلٌط بطٌن وٌوم واحد فً حال التبلٌط بالصق).
ٌ جب أن تكون الفواصل بٌن البالط نظٌفة تماما وفارغة من أي مادة الصقة (على األقل حتى ثلثً سماكة البالط).
 فً حال إستعمال بالط عالً اإلمتصاص ،او فً أحوال مناخٌة غٌر مالئمة (شمس او حرارة عالٌة ،هواء قوي)،
ٌجب ترطٌب الفواصل بماء نظٌف.
ّ
ٌ ضاف كل  5كلغ كٌراكولور SFالى  4,7 - 4,65لٌتر ماء نظٌف مع خلط متواصل بواسطة خالط كهربائً
(سرعة خفٌفة) او ٌدوٌا ً حتى الحصول على خلٌط متجانس ثم ٌترك لٌرتاح بضعة دقائق ،ثم ٌخلط من جدٌد وٌبدأ
اإلستعمال.
ٌ مكن إستعمال الخلٌط خالل مدة ساعتٌن ،حسب الحرارة الخارجٌة (تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة).
 تمد كٌراكولور SFعلى كامل سطح البالط (ولٌس فقط على الفواصل) بواسطة مالج كاوتشوك مع التأكد من تعبئة
الفواصل جٌدا وعدم ترك أي فراغات ،ثم ٌزال فائض الروبة بتمرٌر المالج بإتجاه موارب للفواصل.
 عندما ٌفقد الخلٌط مرونته ولمعته (إجماال بعد  21 - 41دقٌقة) ،تنظف آثار الروبة بتمرٌر إسفنجة صلبة مبللة بإتجاه
موارب للفواصل (ٌجب ان تشطف اإلسفنجة مراراً بماء نظٌف وتعصر جٌدا كً ال تكون كمٌة الماء كبٌرة) .إن
توقٌت عملٌة التنظٌف مهم جدا :فً حال تمت قبل ان ٌنشف الخلٌط كفاٌة قد ٌنزع بعض منه من الفواصل ،وفً
حال تأخرت ٌصبح تنظٌف البالط صعبا جدا.
 إذا تمت عملٌة التروٌب فً أحوال مناخٌة غٌر مالئمة (حرارة عالٌة ،نشاف وهواء قوي)ٌ ،نصح ببل الفواصل
المروبة بعد بضع ساعات وحماٌتها بقماش أو خٌش مبلول بالماء لمدة ٌومٌن.
 بعد التنظٌف النهائً لطبقة غبار كٌراكولور SFبواسطة قطعة قماش ناشفة ،إذا بقٌت آثار روبة على سطح البالط،
ٌمكن إزالتها بمنظف مناسب (مثل كٌرانٌت إذا كان البالط مقاوم لألسٌد) بعد  41أٌام من عملٌة التروٌب.
ٌ صبح البالط جاهز لحركة مرور خفٌفة بعد  24ساعة من تروٌبه ،وجاهز لإلستخدام الكامل بعد  7أٌامٌ .مكن ملء
أحواض السباحة بالماء بعد  7أٌام من عملٌة التروٌب.
توصيات مهمة
ٌ ستحسن عدم تعرٌض أكٌاس كٌراكولور SFلحرارة الشمس لمدة طوٌلة قبل إستعمالها ،والعمل فً الظل.
ٌ جب عدم خلط كٌراكولور SFمع ماء وسخ او مالح.
 فً حال تروٌب بالط خشن او حجر طبٌعًٌ ،جب القٌام بتجربة أوال للتأكد من سهولة تنظٌف الروبة عن البالط
وعدم إمتصاصه لها.
ال تستعمل كيراكولور  :SFفً األماكن التً تتطلب مقاومة قوٌة للمواد الكٌمٌائٌة واألسٌد ،او تطبٌق دقٌق جدا للقواعد
الصحٌة (مصانع ،مختبرات ،)...فً هذه الحاالت من المفضل إستعمال روبة إٌبوكسً.
يجب إستبدال كامل كمية الماء بفوغوالستيك ( 4,7لٌتر فوغوالستٌك لكل  5كلغ كٌراكولور :)SFلتروٌب البالط فً
الحمامات ،األماكن العامة الخاضعة لحركة مرور كثٌفة ،على الواجهات وفً أحواض السباحةٌ .مكن أٌضا جلً
الرخام بعد تروٌبه بكٌراكولور SFإذا كانت محسنة بإضافة فوغوالستٌك.
اإلستهالك 2,5 - 1,2 :كلغ  /م ،2حسب حجم البالط وسماكته وعرض الفاصل.
التخزين 24 :شهرا فً مكان جاف.
تنبيهات
ٌستحسن عدم تعرٌض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطٌة.
من المهم إحترام كمٌة الماء المذكورة لخلط بودرة كٌراكولور SFوعدم زٌادة هذه الكمٌة وعدم إستبدالها إال بفوغوالستٌك.
لمزٌد من المعلومات ،الرجاء مراجعة الكاتالوج التقنً الكامل.
إن الشركة غٌر مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

