
  SPبالنيكريت 
 ة )التكس( لتقوية الخلطات اإلسمنتية زين مطاطير

 

 مجاالت اإلستعمال 

الخلطات اإلسمنتية لزيادة قوة إلتصاقها وكفاءتها الميكانيكية )مقاومتها لإلحتكاك، اإللتواء، الماء والجليد(.  تضاف الى 

 . وطين لصق البالط  ، ات ، طبقة لصق الصبلياسةوال  'رشة المسمار'، خرسانةاللتقوية: تستعمل 

 

 طريقة اإلستعمال 

)شوائ  ةأي  من  خاليةلتكون    المساحة   تنظف  ▪ وزيوت،  ،غبار  ، أوساخب  جيدا  دهان،  شحوم  ملتصقة  غير  ...(  مواد 

  . نظيفة متماسكة و ،قوية يجب أن تكون المساحة   ضغط الماء.او حديدية  فرشاة ،السفع الرمليبواسطة 

كون  ت وأن  يوما على األقل    28  منذ   ت قد صب  كونتيجب أن    ،ةجديد ة  نسا خرعلى    SPبالنيكريت  في حال إستعمال   ▪

 . تماما    ت نشف قد 

التدفئةيجب  على أرضية تحتوي على نظام تدفئة،    SPحال إستعمال بالنيكريت  في   ▪   48قبل     إيقاف تشغيل نظام 

 ساعة بعد إتمامه.  72ساعة من بدأ العمل و حتى  

الخلطات   قبل مد  عن سطحها فائض الماء   زول ثم ينتظر حتى ي ( لقاألساعة على  24)لمدة   جيدا  تبلل المساحة   ▪

   .SPبالنيكريت المحتوية على 

 : الماء ن عبدال    ، معين الى خليطSP بالنيكريت تضاف  ▪

 رشة المسمار او  لصق البالط  ،ات لخلطات لصق الصب  :من دون تخفيف  -

 او صب األرضيات  لياسةلا ات طلمقادير ماء( لخ 3لكل     SP مخففة بالماء )مقدار بالنيكريت  -

. يمكن تخفيف كمية بالنيكريت في خليط معين )واستبدالها بالماء(، مع العلم  مثاليةإن النسب المذكورة هي نسب  

الخليط. إجماال   إلتصاق  بإستعمال نسب بالنيكريت  أن ذلك سيقل ل من تماسك وقوة  عندما يراد مرتفعة  ، ينصح 

 (. مثال  ة رقيقة صب  ل( تماسك عال     ( او ذات مثال   لطبقة لصق( قوة إلتصاق عالية الحصول على خليط ذات 

بالنيكريت  ▪ ت  جيدا     SPتخلط  في خثم  اليه  ط كهربائيال  سكب  والحص  اويضاف  الرمل  ىاإلسمنت  )الممزوجين    او 

لتفادي    ،في الخلط  ة )من دون المبالغ  ا  حتى يصبح متجانس  )سرعة خفيفة(    (. يخلط المزيج كتلمسبقا لتفادي تكوين  

 (. إدخال الكثير من الهواء داخل الخليط

مباشرة )قبل أن  ، وصب األرضية عليها  أوال  يجب مد  طبقة لصق    ،لصب أرضية   SPفي حال إستعمال بالنيكريت  ▪

 تنشف(. 

 

 اتحظمال

 مزجها مع اإلسمنت.  ؛ يجب دائما  لصقوحدها كطبقة  SPال تستعمل بالنيكريت  -

 على مساحة معرضة إللتواء أو إرتجاج شديدين )كألواح الخشب(.  SPيت ركال تستعمل بالني -

 . مقاومة قوية للمواد الكيميائية  الى خلطة إسمنتية ال تمنحها SP بالنيكريت إضافة  -

 . مائي عزل كطبقة  SP  ال تستعمل بالنيكريت  -

 

 يختلف حسب وجهة اإلستعمال. : اإلستهالك

 

 معتدلة.  رةفي مكان جاف وحرا شهرا  12 : التخزين

 

 نبيهات ت

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

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

 


