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 مجاالت اإلستعمال

في األماكن التي تتطلب  ،، في الداخل والخارجيات والجدراناألرضعلى  السيراميك بالط ترويب

المواد الغذائية، )كمصانع  األسيدخاصة الدهون والزيوت وللمواد الكيميائية  عالية جدامقاومة 

 .عاصر الزيتون...(م

  

 طريقة اإلستعمال

 في حال التبليط بطين ويوم واحد في حال التبليط بالصق(. ا  يوم 14نشفت تماما ) قد يجب أن تكون مادة لصق البالط 

 بالط(اكة المادة الصقة )على األقل حتى ثلثي سم ةتماما وفارغة من أي وناشفة يجب أن تكون الفواصل بين البالط نظيفة. 

  سرعة خفيفة خاّلط كهربائيبواسطة  ا جيدايخلطوالمعجونة  كامل الى في العلبة الصغيرةالمّركب كامل يضاف( 

 .حتى الحصول على خليط متجانس او يدويا  ( لتفادي تسخين الخليط، مما يقصر الوقت المتاح للعمل به

  صر المدة عندما ترتفع الحرارة(. ية )تق، حسب الحرارة الخارجدقيقة 45يمكن إستعمال الخليط خالل 

 كسيوبراكيمد ت  IEGمن تعبئة الفواصل مع التأكد بواسطة مالج  )وليس فقط على الفواصل( البالط كامل سطح على

 بإتجاه موارب للفواصل.  المالج حرف الروبة بتمرير يزال فائض، ثم فراغات ةجيدا وعدم ترك أي

 جيدامبللة  ®سيفة سكوتش برايت واسطةببفرك البالط  ثار الروبةآ نظفت ،الخليط قبل ان ينشفو بعد الترويب مباشرة 

 شطف اإلسفنجةمع ) إسفنجة صلبة واسطةب ( ثم يزال ماء التنظيفمن الفواصل الروبةنزع  )مع اإلنتباه الى عدم 

 إسفنجة صلبة واسطةب. من المستحسن إنهاء عملية التنظيف (الروبةب مفعمة تصبح بماء نظيف وإستبدالها عندما مرارا  

 .بعد ان تنشف صعبا جدا هايصبح تنظيف اذ سطح البالط نروبة عالآثار كل   ةإزال. من المهم جدا جديدة

 للمواد ض والتعر لإلستخدام الكامل ا  ، وجاهزترويبهمن  ةساع 24لحركة مرور خفيفة بعد  ا  يصبح البالط جاهز

 .أيام 4بعد  الكيميائية

  

كثيرا بحرارة الجو والبالط، من ناحية سرعة نشافها وسهولة إستعمالها   CQكسيوبراتتأثر كي: مهمة ةتوصي

 إستعمالها في حرارة جوية معتدلة.  وتنظيفها. لذلك يجب

 

 وسماكته وعرض الفاصل. ، حسب حجم البالط2م/  كلغ 5,2 - 2,0: اإلستهالك

 

 جاف. شهرا في مكان 24: التخزين

 

 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةلإلحتكاك بالمادة يستحسن عدم تعريض الجلد 

 أخرٍى. مادة ةأي ماء او ةضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمالمّركبمن المهم مزج كامل 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

  ستعمال المادة.إوء سن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن إ

 

 

 


