
  GP MEمابيفيل
 متعددة اإلستعماالت ،غير قابلة لإلنكماشإسمنتية مادة 

 
 

 مجاالت اإلستعمال
 ،خرسانةالصب  قالب يسببها الفجواتك) خرسانةجميع أنواع الفجوات في ال ءومل ،حديدال قضبانو المعدات تثبيت 

على   GP MEفيلمابيصق لقوة  نإ ....(ةمعدنيال زائركوال خرسانة، الفراغات بين الالجامدة الفواصل، الشقوق
 .عالية جدا   لماءة لمقاوموميكانيكية  وهو يتمتع بمقاومة، ممتازة حديدوال خرسانةال

 
 طريقة اإلستعمال

 ةمتماسكو ةقوي خرسانة حتى الحصول على ةضعيفال وأهة شو  الم خرسانةتزال كافة مناطق ال . 
 ح   ....(شحوم وزيوت ،غثاء ،غبار ،فتاتب )ئواش ةأي من ا  خالي كونيل نظفيو خرسانةسطح ال يجر 
  فيلمابي صبقبل عن سطحها فائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي جيدا   فجوةالجوانب تبللGP ME . 
 فيلمابي كلغ 25 كيسخلط ي ME GP  كالتالي: ،المطلوبة الخليطة سيولمختلفة حسب  كمية ماءمع 

 
 ماءالكمية  خليطالة سيول

 ريتل 3,2 - 3,1 للتدفق قابل

 ليتر 4,6 - 4,4 سائل
 

  ثم تضاف كمية الماء وتضاف إليها البودرة تدريجيا   نظيففي وعاء كمية الماء الالزمة من  ٪80 تسكب ،
ط كهربائيبواسطة  بضعة دقائقل يخلط المزيج .المطلوبةة سيولال لىللحصول ع المتبقية  )سرعة خفيفة خال 

القيام بعملية  ينصح بعدم. ما  تما حتى الحصول على خليط متجانس ،(طخليلتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل ال
 .الخلط يدويا  

  يجب  )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(. معتدلةحرارة في ، تقريبا ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة
 بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط اإلمتناع 

  فيلمابييصبGP ME   من جانب واحد لتسهيل طرد الهواء، مع التأكد من حسن في تدف ق مستمر  فجوةالداخل
( تعبئة كامل المناطق  .)من دون الحاجة للرج 

  فيلمابي، يجب حماية صبهابعدGP ME   )في حرارة عالية خاصة من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية
 ساعة. 24 فترةلها بالماء سطح خ  لذلك يجب باو هواء قوي. 

 
 ظحااتمال
وخلط البودرة بماء  المباشرة الشمس شعةأل  GP MEفيلمابيتعريض أكياس عدم يجب  ،ا  حار إذا كان الطقس -

أو تحت أشعة  اليوم في ةحرار شداألالفترة  خالل ME GP فيلمابيإستعمال يجب أيضا اإلمتناع عن  بارد.
 الشمس المباشرة

 .سابقا   ا  مفتوحاو  قا  كيس ممزكان ال إذا  GP MEفيلمابيعدم إستعمال  يجب -
 م.سنت 6، حتى سماكة خرسانةفواصل جامدة في ال ءملل  GP MEفيلمابيإستعمال  مكني -
 

 من الخليط. ا  ليتر 14 - 13ينتج كلغ  25كيس : اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 12 :التخزين
 
 نبيهاتت

 .مطاطية تقفازا ووضعيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 أخرى.مادة  ةأي ةضافإ وعدم  GP MEفيلمابيمن المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ

 


