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 مجاالت اإلستعمال
للنيران والحرارة  دائمبشكل ماكن المعرضة األفي الجامدة تعبئة الفواصل  لصق األحجار المقاومة للحرارة أو

فايرستوب التعرض الدائم للهب النار أو لحرارة تتحمل مابيفليكس  المرتفعة جداً )كالمواقد، المداخن، األفران...(.
هي خالية من أي مذيب أو مادة  درجة. 1600درجة مئوية، كما تتحمل درجات حرارة مؤقتة لغاية  1200تصل الى 

بعد أن تنشف، تصبح صلبة، وال يكبر تلصق على كافة المساحات المسامية.  .)منها األسبستوس( مضرة بالصحة
 .الحرارة المرتفعة وأ رلنالها تعرضحجمها إثر 

 
 طريقة اإلستعمال

  تكون المساحة التي سيمّد مابيفليكس فايرستوب عليها )مساحة اللصق أو الفاصل المراد تعبئته( متينة، نظيفة يجب ان
 الرطوبة.ة أو قليلة ( وناشف...مواد غير ملتصقة جيدا ،الشمع، الصدأ، الدهان القديم، الشحوم والزيوتمن الغبار،  ة)خالي

 صثبت الرأس ثم يقي ،يقطع طرف الخرطوشة :سطة مسدس حقنمد مابيفليكس فايرستوب بوات (45º للحصول )
 على فتحة بالحجم المناسب.

  اصلوداخل الفلمد المادة 

 على األقل. ملم  5 5يجب أن يكون حجم الفاصل  -
 كي ال ينشف بسرعة زائدة.مابيفليكس فايرستوب يجب ترطيب المساحات العالية اإلمتصاص قبل مد  -
 ينصح بحماية حواف الفاصل بشريط الصق قبل مد المادة.للحصول على فاصل متقن،  -
 .وتفادي دخول هواء داخل الفاصل على مسدس الحقن بشكل متواصلالضغط يجب  ،لمد المادة بشكل صحيح -
 .، قبل أن تصلبفوراً  هافائضتنظيف و بواسطة إسفنجة رطبةالمادة  ملس سطحيجب  -
في هذه الحال،  .، قد تتقلّص المادة بعد أن تجف )إثر تبخر الماء منها(مابيفليكس فايرستوب مد كميات كبيرة من عند  -

 تمد طبقة ثانية من المادة فوق الطبقة الجافة إلزالة أية فراغات أو شقوق.
 للصق األحجار المقاومة للحرارة 

 .جيداً ويكبس  عليها الحجريوضع  ، ثمعلى مساحة اللصق المادةة من كتلتوضع  -
 عندما يكبس. الحجر قفاكمية المادة كافية لتغطية كامل يجب أن تكون  -
 .، قبل أن تصلبفوراً المادة نظف فائض ي -
 

 24لفترة درجة مئوية،  35ى في الحرارة الجوية العادية )حت فنشتمابيفليكس فايرستوب و مدّ تيجب أن : ةمالحظ
 تسّخن المساحة تدريجياً. . بعدها،ساعة على األقل(

 
 :مابيفليكس فايرستوبستعمل تال 
 .مساحات مغبّرة أو قابلة للتفتتعلى  -
 .لماءباأو اإلحتكاك المتكرر  على مساحات مع مياه راكدة أو معرضة لتصاعد الرطوبة -
 في فواصل قابلة للتحرك. -
 

 :اإلستهالك

 م ج / عبوة 3ملم :   10 10فواصل حجم ؛      م ج / عبوة 12ملم :   5 5حجم  فواصل :اصلوفاللملء  -
 م / عبوة 4للصق األحجار المقاومة للحرارة:  -
 

 حرارة معتدلة.في  شهرا 12: التخزين
 
 نبيهاتت

  .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء 

 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إ
 


