
   تي كتيالسكيرا
 والحجر لبالط السيراميك ، لإلنزالق غير قابل انثمن البوليوري زينييرالصق 

 
 
 
 

 مجاالت اإلستعمال

والجدران، في الداخل  رضعلى األ (ثر بالماءأيت)السيما الذي  مصنّعاو ال الطبيعي والحجر بالط السيراميكلصق 

ألواح الجفصين، ك كافة المساحات على يمكن إستعماله، ولماءلتسرب امانع  ،مرن جدا تي كيراالستيك والخارج.

 واإللتواء. المساحات الشديدة التحركحتى و ...، الزفتالحديد، الفينيل البالط، الخشب،
 

 ستعمالإلطريقة ا

  ديد(...تبليط على الح في حال )والصدأ الزيوت، الدهان ،الغبار ،من األوساخ يةوخال ةناشف سليمة، مساحةال كونتيجب أن 

  ا  تمام ا  من الغبار وناشف ا  نظيفالبالط يجب أن يكون. 

 سرعة خفيفة( او يدويا   ط كهربائياّل خبواسطة  جيداا يخلطو المعجونة كامل ب السائل الىالمركّ كامل ضاف ي( 

 .حتى الحصول على خليط متجانس

  عندما ترتفع  مدة)تقصر ال جيةحسب الحرارة الخار ،من خلطه دقيقة 40 - 30خالل مدة  الخليط لاستعمإيمكن

 . الحرارة(

 كما يمد على قفا  (حسب حجم البالط 5او  4 )قياس ننبواسطة مالج مس المساحةعلى تي  كيراالستيك خليط يمد

. بعدها يوضع البالط خارجيةو في حال تبليط مساحات ا، جدا ا  ضلعمقفا له  ذا كان البالط كبير الحجم اوإالبالط 

 تيدرج فيمّده  حين دقيقة من 50لبالط عليه لمدة لوضع ا ابقى صالحي المساحةالممدود على  طالخلي ويدق جيدا.

 (.شمس، حرارة عالية او هواء قويفي أحوال غير مالئمة ) تقصر مدةحرارة ورطوبة معتدلتين، علما أن هذه ال

 جديد. خليطب إستبدالهقبل وضع البالط عليه، يجب نشف ي دومدالم الخليط بدأ في حال

  تي كيراالستيكوضعه على  حين دقيقة من 90وضعية البالط خالل مدة  سويةتيمكن. 

 ساعة )حرارة  20درجة( الى  30بدرجة الحرارة: من ساعتين )حرارة  بشدة ةطبتإن سرعة نشاف الخليط مر

 (درجات 10

  على األقل وأن ال تخرق ملم  1تكون سماكته التأكد أن يجب  ،مائي عازلك تي ل إستخدام كيراالستيكافي ح

 .ةطبقال هذهالبالط قفا ضلوع 

  لصقهساعة من  12يمكن ترويب البالط بعد. 

 أيام 7 بعدكامل ال ستخدامإلل ا  جاهز، وساعة من لصقه 12بعد  ةخفيف لحركة مرور ا  جاهز البالط يصبح. 
 

 .حسب حجم البالط ،كلغ 5 عبوة/  2م 2 - 1 :ستهالكاإل
 

 .شهرا 24: التخزين
 
 حواض السباحة.أفي  على مساحات رطبة جدا او :تي كتيالسكيرا يستعمل ال
 

 اتنبيهت

 .ضع قفازات مطاطيةوو (السائلين )خاصة بلمركّ تعريض الجلد لإلحتكاك با يستحسن عدم

 .أخرى مادة ةأي ةضافإ وعدم ،لخلطا نسبةحترام إل ينبالمركّ مزج كامل  من المهم

 المعلومات التقنية الكاملة. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة

 ة.لماداستعمال إسوء  أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولة عنإ

 


