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  غيسر قابلة لإلنكماش ،المعدات سرسا إلسائلة إسمنتية مادة 

 
 

 مجاالت اإلستعمال

حديد الو خسرسانةعلى ال فيلمابيإن قوة لصق  .خسرسانةال في الفواصل الجامدة  وملة معدنيال زائسركالو المعدات إسرسا  

 .عالية جدا   لما ة لمقاوموميكانيكية  وهو يتمتع بمقاومة، ممتازة

 

 اإلستعمال ةيقطر

 ةمتماسكو ةقوي خسرسانة حتى الحصول على ةضعيفال وأهة شو  الم خسرسانةتزال كافة مناطق ال . 

 ح   ....(شحوم وزيوت غثا ، ،غباسر ،فتاتب )شوائ ةأي من ا  يخال كونيل نظفيو خسرسانةسطح ال يجسر 

  فيليماب صبقبل عن سطحها فائض الما   زولثم ينتظسر حتى ي جيدا   فجوةالجوانب تبلل. 

 (المطلوبة كثافة، حسب الكلغ 25 فيلمابي كيسلكل  نظيف ما  ليتسر 3,75 - 3,5كمية الما  الالزمة ) كبست 

لتفادي إدخال  )سسرعة خفيفة ط كهسربائيال  خبواسطة  بضعة دقائقل مستمسر خلط، مع وتضاف إليها البودسرة تدسريجيا  

 .القيام بعملية الخلط يدويا   بعدمصح نيجانس. حتى الحصول على خليط مت ،(الكثيسر من الهوا  داخل الخليط

  يجب اإلمتناع  )تقصسر المدة عندما تسرتفع الحسراسرة(. معتدلةحسراسرة في ، تقسريبا ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة

 بدأ ينشف.عن إضافة ما  الى خليط 

 من دون  لمناطقمل اعبئة كامن جانب واحد لتسهيل طسرد الهوا ، مع التأكد من حسن ت  فجوةداخل الفيل يصب مابي(

)  .الحاجة للسرج 

  في حسراسرة عالية او هوا  خاصة من نشاف سسريع )لتفادي ظهوسر شقوق سطحية(  فيلمابي، يجب حماية صبهابعد

 ساعة. 24 فتسرةلها بالما  سطح خ  لذلك يجب بقوي. 

 

 ظحااتمال

 لبودسرة بما  باسرد.وخلط ا المباشسرة الشمس شعةألفيل تعسريض أكياس مابيعدم يجب  ،ا  إذا كان الطقس حاسر -

 .سابقا   ا  مفتوحاو  كيس ممزقا  إذا كان الفيل مابيعدم إستعمال  يجب -

 .فيها زسرعهالمسراد  بيقضال قطسر ضعفيقل قطسر الفجوة عن  أل  يجب  -

 ملم. 60، حتى سماكة خسرسانةفواصل جامدة في ال  ملل فيلمابيينصح بإستعمال  -

 .فيلمن وزن مابي ٪30 تتعدىل ( بنسبة ملم 10 - 6 )حجم حصى ينصح بإضافة ،سربكأفجوات   ملل -

 

 فيلمابي ستعملتال 

 (.هاي فلو )حيث يفضل إستعمال مابيغسراوت بواسطة الصب مع إستعمال قالب ةيخسرسانمنشآت تصليح ل -

 (.)حيث يفضل إستعمال مابيغسراوت تيكسوتسروبيك سرش  المودية بواسطة المالج او ع ةيخسرسانمساحات تصليح ل -

 

 ليتسر 1 فجوةكلغ /  95,1 :اإلستهالك

 

 في مكان جاف وحسراسرة معتدلة. شهسرا 12 :التخزين

 

 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعسريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 

 أخسرى.مادة  ةأي ةضافإ وعدم فيلمابيمن المهم إحتسرام كمية الما  المذكوسرة لخلط بودسرة 

 مسراجعة المعلومات التقنية الكاملة. لمزيد من التفاصيل، السرجا 

 ستعمال المادة.إن الشسركة غيسر مسؤولة عن أي ضسرسر ناتج عن سو  إ

 


