
 بالنيكريت 
 ة )التكس( لتقوية الخلطات اإلسمنتيةزين مطاطيير

 
 

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

لصق طين وات، ، طبقة لصق الصبلياسةالو 'رشة المسمار' لتصليح(،الصب او ا)خلطات  خرسانةال :تستعمل لتقوية
 .البالط

 
 طريقة اإلستعمال

 ( مواد غير ملتصقة جيدا دهان، شحوم وزيوت، ،غبار ،أوساخب )شوائ ةأي من لتكون خالية المساحة تنظف...
 .ةنظيفو ةمتماسك ،قويةالمساحة كون تيجب أن  ضغط الماء.او حديدية  فرشاة ،السفع الرمليبواسطة 

   بالنيكريت.الخليط المحتوي على  قبل مد  عن سطحها فائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي يدا  ج ةحل المساتبل 
 

  ستعمال كالتاليحسب وجهة اإلمختلفة نسب بط يالخلماء الى بالنيكريت تضاف: 
 

 ماء بالنيكريت اإلستعمال

 مقدار مقدار اتللصق الصب   يطخل

 قدارم رادمق سماكة( ملم 10لصب أرضية تسوية )حتى  يطخل

 مقادير 3 مقدار سماكة( ملم 35 -10لصب أرضية ملتصقة ) يطخل

 مقادير 4 مقدار سماكة على األقل( ملم 35لصب أرضية غير ملتصقة ) يطخل

 مقادير 4 مقدار طين لصق البالط

 مقدارين مقدار خرسانةاللتصليح  يطخل

 مقادير 10  مقدار رشة المسمار

 مقادير 4 مقدار لياسة
 
. يمكن تخفيف كمية بالنيكريت في خليط معين )واستبدالها بالماء(، مع العلم مثاليةالمذكورة هي نسب نسب ال نإ

عندما يراد مرتفعة ، ينصح بإستعمال نسب بالنيكريت أن ذلك سيقل ل من تماسك وقوة إلتصاق الخليط. إجماال  
 (.مثال  ة رقيقة صب  ل( تماسك عال    ( او ذاتمثال   لطبقة لصق(قوة إلتصاق عالية  الحصول على خليط ذات

 
 ط كهربائيتمزج بالنيكريت بالماء ثم ت )الممزوجين مسبقا  او الرمل ىاإلسمنت والحص اويضاف اليه سكب في خال 

لتفادي إدخال  ،)من دون المبالغة في الخلط ا  حتى يصبح متجانسدقائق  3 -2(. يخلط المزيج لمدة كتللتفادي تكوين 
 (.اخل الخليطء دن الهوامالكثير 

 ،قبل  مباشرة، وصب األرضية عليها أوال  يجب مد  طبقة لصق  في حال إستعمال بالنيكريت لصب أرضية ملتصقة(
 أن تنشف(.

  مدها، يجب حماية الخلطات المحتوية على بالنيكريت من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية(. لذلك بعد
 في حرارة عالية او هواء قوي.خاصة قماش أو خيش مبلول، ا بحمايته وبضعة ساعات الها بالماء خ  يجب ب

 
 مزجها مع اإلسمنت. ؛ يجب دائما  او لصق بالنيكريت وحدها كطبقة أساس تستعمل ال: ةحظمال
 

 يختلف حسب وجهة اإلستعمال.: اإلستهالك
 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا 24 :التخزين
 
 نبيهاتت

 .ووضع قفازات مطاطيةاك بالمادة حتكجلد لإلليستحسن عدم تعريض ا
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

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


