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 مجاالت اإلستعمال
المطلوبة تستلزم إستعمال  ه واشو  التحالة  حيث    ة ي خرسانال منشآت  التصليح   . ا يمكن صبه  سائلة  مادة إسمنتيةلسماكات 

 حديد التسليحو   خرسانةراوت هاي فلو على ال مابيغقوة لصق    نإ   ...ةيانخرسأرضيات    ،جسور  ،عمدةأرميم  تل  لستعمت
 عالية جداً، كما انه مقاوم لإللتواء، اإلحتكاك والماء. 

 
 طريقة اإلستعمال

 .  ةوخشن ةقوي ،ةمتماسك خرسانة حتى الحصول على   ةضعيفال  وأهة شو  الم خرسانة تزال كافة مناطق ال ▪
التسليحو   خرسانةال   نظفت ▪ الماء،  س  ،حديدية  فرشاةة  بواسط   حديد  او ضغط  رملي  يصبحا فع    ة أي  من  ين خالي  حتى 

  ....(دهان شحوم وزيوت، غثاء،  صدأ، ،غبارب )شوائ
 . هاي فلو مابيغراوت قبل مد  عن سطحها فائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي جيداً تبلل المساحة   ▪
)  تسكب ▪ الالزمة  الماء  ماء    3,5  -  3,25كمية  فلو  تغراو مابي  كيسلكل    نظيفليتر  إليها   (لغك  25  هاي  وتضاف 

تدريجياً  مع  البودرة  دقائق ل  مستمر   خلط،  كهربائيال  خبواسطة    بضعة  خفيفة  ط  من    )سرعة  الكثير  إدخال  لتفادي 
 متجانس. سائل الحصول على خليط حتى ( الهواء داخل الخليط 

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

جمابيغراوت    صبي ▪ من  القالب  داخل  فلو  الهواء  انب هاي  طرد  لتسهيل  كامل  واحد  تعبئة  حسن  من  التأكد  مع   ،
( طق امنال  .)من دون الحاجة للرج 
تتعدى  سماك  لصب ▪ بإضافةسنتم  4ات  ينصح  )ذ  ،  ب  و سرك  مناسب(  حبيبات  من50  -  30نسبة  حجم  وزن    ٪ 

 .مابيغراوت هاي فلو
حرص  )مع ال  حديد تسليحوجود    شرط   سنتم من دون قالب صب،  3سماكات تتعدى  بهاي فلو  مابيغراوت  مكن مد  ي ▪

  .على األقل(مابيغراوت سنتم  2ب قضبان الحديد يةغط ت على
عالية   في حرارةخاصة  من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية(    هاي فلو  مابيغراوتجب حماية  يها،  صببعد   ▪

 .بنايلونخيش مبلل مغطى  ب أيام 3لمدة  وتغطيها ها، صب فورا بعدها بالماء  خ  لذلك يجب ب او هواء قوي. 
 حظات مال
 ط البودرة بماء بارد.في حرارة معتدلة وخل  هاي فلو أكياس مابيغراوتحفظ يجب  ،اً إذا كان الطقس حار -
ً إذا كان ال  تاومابيغرعدم إستعمال  يجب - ً مفتوحاو  كيس ممزقا ً  ا  .سابقا
 ان إضافية. قضب ، يمكن وضع  ة ج دعت الحا   ن إ   عليه.   مابيغراوت بمابيفير قبل مد    ه ؤ يجب طال بعد تنظيف حديد التسليح،   -
 .هاي فلو مابيغراوتيط كي ال يمتص الماء من خل لباقوالزيت  ب ا  معالج   قالب الصب كونيجب أن ي -
 
 فلوهاي  مابيغراوت  ستعملتال 
 (تخشينها أوال   يجبمالسة ) ةيخرسانعلى مساحات  -
 )يفضل إستعمال مابيفيل(.لتثبيت المعدات  -
 (.تيكسوتروبيك )يفضل إستعمال مابيغراوت رش  المالج او بواسطة ال ةي خرسانمنشآت تصليح ل -
 

 .سنتم 1سماكة   /  2م / كلغ 21: اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا  12 :التخزين
 
 بيهات نت

 .مطاطيةووضع قفازات يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .)رمل، إسمنت...( أخرىمادة  ةأي  ةضاف إ  وعدم هاي فلو مابيغراوتمن المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 

 لمعلومات التقنية الكاملة. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة ا 

 ستعمال المادة.إي ضرر ناتج عن سوء  ن أن الشركة غير مسؤولة عإ

 


