
 LMمابيسيل 
 السيراميكولحجر الطبيعي ل ،محايدة مّطاطة معجونة سيليكون

 
 

 مجاالت اإلستعمال
التي  ساحاتمناسبة جدا لإلستعمال على الم ،الحجر الطبيعي )رخام، غرانيت...( وواجهات جدرانتعبئة الفواصل في 

صالحة لإلستخدام  .تحتوي على أسيد( ونةمعجإستعمال  التي قد تتلطخ في حالحموضة )كالمرايا والرخام، تتأثر بال
 هاماستخدإ يمكن. البالستيكو (زنك، الستانلس ستيل، ألومنيومالمعادن )، الخشب، ةخرسانالعلى السيراميك، الزجاج، 

تقلص لاء فواصل قابلة للتمدد ول لملتستعم .أنابيب الماء والهواء ة وفيفي األبواب والشبابيك الزجاجي فواصلالء ملل

  . 25٪ بنسبة
 

 طريقة اإلستعمال

 ( وأن مواد غير ملتصقة جيدا ة، الصدأ وأييجب ان ينّظف الفاصل جيداً )ليكون خاليا من األتربة، الغبار، الزيوت

 يكون ناشفا تماماً.

 إستعمال مابيسيل  قبلLM  ر.جينصح بحماية جانبي الفاصل بواسطة ورق الصق لتفادي توسيخ الح، حجر طبيعيعلى 

  ل يسيمابيوضعLM  مبلل  صغير مشحاف إصبع او بتمرير) هسطح ويملس مسدس حقن بواسطةداخل الفاصل

ً  ةقيدق 20 - 10)خالل  ن غشاء عليهتكوّ قبل أن ي (صابونالوماء الب  .(تقريبا

 مابيسيل  يصبحLM  ً ً  ناشفا حجم  ةزياد المدة مع طول)ت أيام، حسب حجم الفاصل ودرجة الرطوبة 7 - 1بعد  تماما

 .(جة الرطوبةوانخفاض در الفاصل
  

 ات مهمةمالحظ

 مابيسيل  مقاومةLM  القيام بتجربة أوالً دائما  نظرا لتعدد الكيميائيات واإلستعماالت، يفضللكن  ،جيدةللمواد الكيميائية. 

 مابيسيل  عند إستعمالLM  جوانب الفاصل وليس على أسفله، ليتمكن من  ، يجب أن يلصق علىلتمددافواصل في

 بحّرية. صلتمدد والتقلا

 وضع حشو خلفي من  عند الحاجة، يمكن. عرضهأقل من )أو يساوي( عمق الفاصل ان يكون دائما  يجب

 ومنع المعجونة من اإللتصاق على أسفل الفاصل.، في الفاصل للحصول على العمق المطلوب البوليئيتيلين

  مابيسيل يبقىLM مطاط ً  درجة مئوية.  150 لغايةحرارة التحمل درجة مئوية  تحت الصفر، وي 40حتى  ا
 
 :LMمابيسيل ستعمل يال 
 .(ACيفضل إستعمال مابيسيل  حيث)أحواض السباحة  في أوألرضيات ا على -
   .معجونة()قد تؤثر على لون وقدرة إلتصاق ال على مساحات تحتوي على زفت او مواد زيتية او شمعية -
 

 :الفاصلحسب حجم  :اإلستهالك

 زاوية    فواصل   طحةمسفواصل 

 (ملل 310لعبوة ) م ج  ملم(الفاصل )حجم  (ملل 310لعبوة ) م ج  ملم(الفاصل )حجم 

5  5 12 5  5 25 

5  10 6 10  10 6 

10  20 1,5 15  15 3 

20  40 0,4 20  20 1,5 
 

 .وحرارة معتدلة فافي مكان ج ،شهرا 12: التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةض الجلد لإلحتكاك بالمادة يستحسن عدم تعري
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

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

 

  


