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 مجاالت اإلستعمال

ته. يتمتع بقدرة إلتصاق ممتازة على الحديد، كما يحسن إلتصاق قلويويعيد له التسليح حديد  تآكلوتأكسد  يمنع

خالل حديد مل لطالء اليستع المضرة.جوية مقاوم للماء والغازات الاو خلطات التصليح اإلسمنتية. هو  مابيغراوت

  .زينيرخليط إسمنتي مقوى بالأي او  مابيغراوتقبل مد ، خرسانةالتصليح عملية 

 

 طريقة اإلستعمال

 مواد غير ملتصقة ، ةسداف خرسانةب )شوائ ةأي مناو ضغط الماء، حديدية  فرشاةبواسطة قضبان الحديد  نظفت

 .رفيمابيلفعالية  ضروريدقيق التنظيف ال ليم.الوصول الى المعدن الس حتى ،(شحوم وزيوت ،صدأ، جيدا

 حتى  لبضعة دقائق نشيط خلط، مع السائل في وعاء نظيف وتضاف إليه البودرة تدريجيا  ب ك  المركامل  سكبي

 .الحصول على خليط متجانس تماما  

  رة(لحرا)تقصر المدة عندما ترتفع ا معتدلةحرارة في ، تقريبادقيقة  60يمكن إستعمال الخليط خالل مدة. 

  ول الوجه األ مد من دقيقة 120حوالي ثاني بعد مد الوجه ال يمكن. ينعلى وجه فرشاةبواسطة  رفيمابييمد

ن ، وأمتالحمسطح قضبان الحديد بشكل كامل و رفيمابييغط ي ن يجب أ.ساعة(.  24تتعدى الفترة  )ويستحسن أل  

  .ممل 2اإلجمالية  تهسماك تكون

 في حرارة جوية معتدلة(ر فيمابي مد ساعة من 24 - 6فترة ( بعد اإلسمنتيالتصليح  خليط)أو  مابيغراوتمد ي(.  

 

 ظحااتمال

 ه.لاستعمالمباشرة، إذ أن ذلك يقص ر مدة إ الشمس شعةألمابيفير  يجب عدم تعريض خليط، راحفي جو  -

 .تنظيفهاقضبان الحديد بمابيفير مباشرة بعد يجب طالء  -

 .افيه موجودةان القضبكال خرسانةالى ال ان المراد إضافتهاقضبتعالج ال -

او )مابيغراوت بمابيفير خالل طالء حديد التسليح ل يسبب مشكلة إذ أن مابيفير يساعد  ةالمجاور خرسانةتلطيخ ال إن -

 .( على اإللتصاقخلطات اإلسمنتيةغيره من ال

 

 ملم. 2بسماكة  (ملم 16قطره )حديد  ترغ / م 240: اإلستهالك

 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 12 :التخزين

 

 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 

 .أخرى مادة ةأي ة ماء اوضافإ ين إلحترام نسبة الخلط، وعدمبك  المرمن المهم مزج كامل 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 ستعمال المادة.إة عن أي ضرر ناتج عن سوء سؤولمن الشركة غير إ

 


