
 ME05مابيغراوت  
 خرسانةتصليح الو س الركائزولتسوية رؤ ،قابلة لإلنكماش غيرسائلة، إسمنتية مادة  

 
 مجاالت اإلستعمال

ستخدم أيضا لملء يي األماكن التي تتطلب مادة سائلة. س الركائز، تدعيم األعمدة وتصليح الخرسانة فوتسوية رؤ
)خاصة المعالج  حديد التسليحو (و الجديدةالقديمة أ) سانةرخعلى ال ME05راوت مابيغقوة لصق  نإ الفجوات.
 عالية جداً، كما انه مقاوم لإللتواء، اإلحتكاك والماء. بمابيفير(

 
 طريقة اإلستعمال

 ةوخشن ةقوي ،ةمتماسك خرسانة حتى الحصول على ةضعيفال وأهة شو  الم خرسانةتزال كافة مناطق ال . 
 ةأي من ينخالي حتى يصبحافع رملي او ضغط الماء، س ،حديدية فرشاةة طسبوا حديد التسليحو خرسانةال نظفت 

  ....(دهان شحوم وزيوت، غثاء، صدأ، ،غبارب )شوائ
 إن وختم منافذ الصرف )لماء ه لدسدو ويفضل اختبار ،لتسرب الماء مانع الب صب مناسبيجب إنشاء ق ة جيدة،جينتل

 .صبالناء ثأها فقدانتجنب ل، ةادالم تطبيققبل  (وجدت
 الزائد ءايجب إزالة الم .من خالل فتحات التصريف ءاف المصريثم  ،جيداً المساحة  لتبليللب بالماء النظيف ايمأل الق 

ً تمام  راكد من أي ماء خال  لكن ء ابالم مشبعلتوفير حالة سطح  (لزم األمر نإ أو إسفنجخدام هواء مضغوط باست) ا
 .ME05 مابيغراوت مادةصب  قبل

 لماءية امك تسكب ( تاورغمابي كيسلكل  نظيفليتر ماء  3,3 - 3,1الالزمة ME05 25 لغك)  وتضاف إليها
 ً لتفادي إدخال الكثير من  )سرعة خفيفة ط كهربائيال  خبواسطة  بضعة دقائقل مستمر خلط، مع البودرة تدريجيا

  متجانس.سائل الحصول على خليط حتى ( الهواء داخل الخليط
 يجب اإلمتناع  ة(.ارلحرتفع اا ترعندم)تقصر المدة  معتدلةحرارة في ، تقريبا ةساع مدة لخاليط لخليمكن إستعمال ا

 بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط 
 مابيغراوت ضخ ي/صبيME05 تنفيستوفير فتحات  التأكد منمع  ،ستمرشكل مب ،القالب في الجزء السفلي من 

 .يةهوائجيوب وتكوين  ، لمنع انحباس الهواءمناسبة
 مابيغراوت يحتاج  الME05 استخدام قضبان ينصح ب، البالق طقامنجميع لتأكد من حسن تعبئة لن كل، رج  إلى ال

 .البعلى الق بلطف دقالأو خليط داخل القالب، فوالذية لدك ال
  مابيغراوت باستخدام يوصىME05 وموقع شكل  حسبأكبر  اتيمكن تحقيق سماك .ملم 22٠الى  15 من فراغاتل

 .حديد التسليحتوزيع و ،ليحتصمنطقة ال
  غراوتمابيجب حماية يها، صببعد ME05  في حرارةخاصة سطحية( تشققات من نشاف سريع )لتفادي ظهور 

 :لذلك يجبقوي. عالية او هواء 
 . بنايلونخيش مبلل مغطى ب مكشوفةال ME05مابيغراوت كافة مساحات  تغطية -
 48لمدة ساعات  4 - 3عملية البخ كل  ، وتكراربالقإزالة المن  ةساع 12 - 8خالل بالماء كامل األسطح  خ  ب -

 ساعة على األقل.
 

 ظحااتمال
ب ، وتجن  ء باردلبودرة بماط افي حرارة معتدلة وخل ME05 أكياس مابيغراوتحفظ يجب  ،اً إذا كان الطقس حار -

 حرارة وتحت أشعة الشمس المباشرةشد األساعات النهار خالل المادة  تطبيق
ً إذا كان ال تاومابيغرعمال ستعدم إ يجب - ً مفتوحاو  كيس ممزقا ً  ا  .سابقا
 ان إضافية.قضب، يمكن وضع ةجدعت الحا نإ عليه. مابيغراوتبمابيفير قبل مد  هؤيجب طالعد تنظيف حديد التسليح، ب -
 .ME05 مابيغراوتيط خل قبل صب لباقوالزيت ب ا  معالجوالغلق  محكم قالب الصب كونيجب أن ي -
 
 05MEيغراوت ماب تعملسيال 
 (تخشينها أول   يجبمالسة ) ةيخرسانعلى مساحات  -
 يفضل إستعمال مابيفيل(.)لمعدات دقيق للتثبيت  -
 (T60 ME مابيغراوتأو  تيكسوتروبيك مابيغراوت)يفضل إستعمال صب  قالب إلستعماالت عمودية دون -
 

 .ممل 1٠سماكة  / 2م / كلغ ٠2: اإلستهالك
 

 ف وحرارة معتدلة.جا مكان في شهرا 12 :التخزين
 
 بيهاتنت

 .مطاطيةووضع قفازات اك بالمادة يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتك
 .)رمل، إسمنت...( أخرىمادة  ةأي ةضافإ وعدم ME05 مابيغراوتمن المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 

 .قنية الكاملةلمعلومات التلمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة ا
 ستعمال المادة.إي ضرر ناتج عن سوء ن أركة غير مسؤولة عالشن إ

 


