
 T60 MEمابيغراوت  
 خرسانةلتصليح ال ،اة باألليافمقو  و غير قابلة لإلنكماش ،قنلالإلمادة إسمنتية غير قابلة  

 
 مجاالت اإلستعمال

 )بما فيها السقوف( على مساحات أفقية ،حديد التسليح( تأكسدة عن جمهة )ا سيما الناشو  المة يخرسانالمنشآت التصليح 
حرف أأو ، صرف الصحيال منشآت ت،اوقن، أنفاق ،بحرية، صناعية منشآترميم وت يحصللت. يستعمل موديةاو ع

 الفواصلو الشقوق (،خرسانةالصب  قالب التي يسببهاكء الفجوات )لمل. يستعمل أيضا جسورالو عمدةواأل شرفاتال
، لتواء، اإلحتكاكإلمقاوم لعالية جداً، كما انه  حديد التسليحوخرسانة على ال T60 ME راوتمابيغإن قوة لصق  .الجامدة
 .كبريتاتالكلوريد وال، الماء

 
 طريقة اإلستعمال

 ةوخشن ةقوي ،ةمتماسكخرسانة  حتى الحصول على ةضعيفال وأهة شو  المخرسانة تلال كافة مناطق ال . 
 ب شوائ ةأي من ينخالي حتى يصبحاسفع رملي او ضغط الماء،  ،حديدية فرشاةبواسطة  حديد التسليحوخرسانة ال نظفت
  ....(دهان شحوم وليوت، غثاء، أ،صد ،غبار)
  مابيغراوت قبل مد  سطحها  عنفائض الماء  لولثم ينتظر حتى ي جيداً تبلل المساحة T60 ME. 
 بواسطة مالج مد لل نظيفليتر ماء  25,4 - 75,3 كالتالي: كلغ 25 مابيغراوت كيسلكل  كمية الماء الاللمة تسكب 

 ش  رال بواسطةمد لل نظيفماء  ليتر 5,4 - 4
  ى الماءإلالبودرة تضاف  ً ط كهربائيبواسطة  بضعة دقائقل مستمر خلط، مع تدريجيا لتفادي إدخال  )سرعة خفيفة خال 

ً  سنحتى الحصول على خليط متجا (الكثير من الهواء داخل الخليط  .تماما
  يجب اإلمتناع  رة(.حراال ندما ترتفع)تقصر المدة ع معتدلةحرارة في ، تقريبا ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة

 بدأ ينشف.عن إضافة ماء الى خليط 
  ابيغراوتميمد T60 ME طبقةسماكة الأن تكون . يجب او أكثر طبقةعلى  (رش  ال)او  بواسطة مالج غير مسن ن 

  .قالب صبمن دون ، سنتم للسقوف 3 - 1 بينو ،ةالعمودي للمساحات سنتم 6 - 1 بين ةدالواح
  مع  معتدلة(في حرارة  ةساع 2 - 1 حوالي)لتصلب األولى  طبقةترك التإضافية:  قةطبيمكن مد ، أكبرلسماكات

 الطبقة الثانية. مدقبل  فائض الماء لولينتظر حتى يو بالماء هاسطحبلل ثم ي، سطحهاخشونة الحفاظ على 
  مابيغراوتمدها، يجب حماية بعد T60 ME ارة عالية او في حرصة خاية( من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطح

 ساعة على األقل. 48لمدة ساعات  4 - 3البخ كل ساعة من مدها، وتكرار  12 - 8بعد ها بالماء خ  لذلك يجب بقوي. هواء 
 

 ظحااتمال
وبكميات  بماء باردالبودرة  خلط، في حرارة معتدلة T60 ME مابيغراوتأكياس حفظ يجب  ،اً راح إذا كان الطقس -
 .ةأشعة الشمس المباشرهار او تحت الن أحر ساعاتالمادة خالل مال إستعجنب ، وتعةمكن مدها بسري
ً كيس إذا كان الT60 ME  مابيغراوت إستعمالعدم  يجب - ً وحمفتاو  مملقا ً  ا  .سابقا
 ان إضافية.قضبوضع  جبي، مراأل لزم نإ عليه. T60 ME مابيغراوتبمابيفير قبل مد  هؤيجب طال، حديد التسليحبعد تنظيف  -
 
 ME 60Tبيغراوت ما ستعملتال 
 (تخشينها أولا  يجبمالسة )ة يخرسانعلى مساحات  -
 )يفضل إستعمال مابيفيل(.لتثبيت المعدات  -
 (. GP MEفيلمابي)يفضل إستعمال  ة الصب مع إستعمال قالببواسطة يخرسانمنشآت تصليح ل -

 
 .سنتم 1سماكة  / 2م / كلغ 20: اإلستهالك

 
 .ة معتدلةجاف وحرار ني مكاف شهرا 12 :التخزين

 
 نبيهاتت

 .ووضع قفالات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 .)رمل، إسمنت...( أخرىمادة  ةأي ةضافإ وعدم T60 ME مابيغراوتة من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودر

 لمليد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ستعمال المادة.إعن أي ضرر ناتج عن سوء  ر مسؤولةالشركة غي نإ

 


