
 سيممبوال
 خرسانةفي ال ختلفةم أشياء تثبيتل ،غير قابلة لإلنكماشو ، سريعة النشافقنلالإلغير قابلة مادة إسمنتية  
 
 

 مجاالت اإلستعمال
أدوات  ،أغطية فتحات المجارير وشبكات الماء والكهرباء ،مصاف  ) خرسانةفي ال ختلفةتجهيلات م تثبيتو بيركت

الشقوق لتعبئة  يستعمل أيضا .(...طلاقسلل، مالقط أبواب وشبابيك صلامف ة،دييدات حإطار ،كهرباءعلب ، صحية
ب الماء ولسد   والخلانات، ةيخرسانال بيباناألفي  والفواصل سيم مبوا يتمتع في األماكن السفلية. الصغيرة فجوات تسر 
 .يةعالميكانيكية بكفاءة 

 
 طريقة اإلستعمال

  (ملتصقة جيداالغير مواد وال غبارال من خالية) ةيفنظو ةمتماسك، قويةالمساحة كون تيجب أن. 

  إذا كانت المساحة عالية  مهمة جدا  بالماء. عملية البل   ، وبل ها جيدا  مبوسيمالها بتخشين الفجوات المراد مأليجب

  و إذا كانت معرضة لحرارة الشمس.ااإلمتصاص 

  مستمر حتى الحصول  خلطعاء نظيف، مع و فياء ملل م 210 - 200الى  سيم تدريجيا  مبوابودرة  كلغ 1يضاف
بواسطة  يدويا  مقادير بودرة مع مقدار ماء. يمكن القيام بعملية الخلط  4خلط  . يمكن أيضا  على خليط متجانس تماما  

 .( للكميات الكبيرة)سرعة خفيفة ط كهربائيال  للكميات الصغيرة، او بواسطة خمالج 
    بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط ع تنااإلم، ويجب إستعمال الخليط فورا 
 مسطرين. وا بواسطة مالج غير مسن ن الخليط مدي 
  وضع  يمكن أيضا سيم.مبوا ملس سطحو قطعةال بالخليط، ثم غرسبيت ثللتركيب او التثبيت: يمكن ملء فجوة الت

 وملس سطحه.  هاترسيخل سيممبوا ثم مد   ،الئم أوا  القطعة في المكان الم
 كتلة توضع  دأ بالنشاف، ثملكي يب : ينتظر بضعة دقائق بعد تحضير الخليطيتسرب منها الماء يرةصغ لسد  فجوات

 .نشفتضغط حتى تو في الفجوة بواسطة اليد همن
  خر.اآلوالوجه  دقائق بين 5مع إنتظار فترة  ،سيممبوا، يجب مد عد ة أوجه من عاموديةلتعبئة فجوات كبيرة في مساحات 
 همد  لمدة ساعة بعد  ا  رطب سيممبواحفظ سطح يجب و هواء قوي، اارة عالية في حر. 
 

 ظحااتمال
 .جدا   في حرارة معتدلة وخلط البودرة بماء بارد سيممبواأكياس حفظ يجب  ،ا  إذا كان الطقس حار -
 .ةقيدق 2 - 1كافية لإلستعمال خالل  منه، سريع النشاف، يجب خلط كمية صغيرة سيممبوابما أن  -
 
 سيمومبال ستعمليال 
 ة او وسخة.فناشعلى مساحات  -
هة خرسانةمنشآت تصليح ل -  )يفضل إستعمال مابيغراوت تيكسوتروبيك(. مشو 
 ضيات، جدران او درجات.يلتصليح او تسوية أر -
 )يفضل إستعمال مابيفيل(. ألولان ثقيلة لائركاو لتثبيت المعدات  -
 

 .ليتر 1 فجوةكلغ /  1,8: اإلستهالك
 

 ان جاف وحرارة معتدلة.كفي م شهرا 12 :التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفالات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 )رمل، إسمنت...(. أخرىمادة  ةأي ةضافإ وعدم سيممبوامن المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 

 كاملة.لمليد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية ال
 ستعمال المادة.إغير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء  كةن الشرإ

 
 


