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  لتثبيت الشلوف والبراغيخالية من الستايرين،  إيبوكسي أكريالتزين ير

 مجاالت اإلستعمال
حجر ، حجر الخفّان، الخرسانةصلبة او مجّوفة )كالعمودية أو أفقية، ركائز في  البراغي واالشلوف  لزرعتستعمل 
تصلح لتثبيت معدات...  ستائر، ،دربزينصالت أبواب، مف ستخدم لتثبيت تجهيزات خشبية او حديدية،ت. ...(القرميدي

يمكن إستخدامها في ثقوب  .خرسانةفي ال التسليححديد  لزرع أعمال البناءتصلح أيضا في  .او ثقيلة أوزان متوسطة
 درتصكونها ال  مغلقة، يمكن إستعمالها في أماكن ة لإلنزالقغير قابلسريعة النشاف و .مغمورة بالماء أو رطبة ،ناشفة
 .ا  ضار ا  بخار
 

 طريقة اإلستعمال
 بواسطة مقدح  خرسانةيخرق الحجر او ال، 

 لي:االمناسب كالتوالقطر  المطلوب بالعمق
 
  في حجر مجّوف،  .()وناشفا   الغبارالفتات و من خاليا  ، ليكون او ضغط الهواء ثقب جيدا بواسطة فرشاةالينظف

 سفين المناسب.دخل اإلي

  رمادي متجانسبلون  الرأسمن المادة خرج توتضغط حتى  مسدسفي ال الخاّلط الرأسمع  الخرطوشةتوضع 

يجب اإلنتباه الى أن  .ة جيدا وجاهزة لإلستعمالطوخلالى أنها أصبحت م شيريمما  ،ملل( 10)عادة بعد أول 

 في عملية الحقن. أّخرت، لذلك يجب عدم الالرأس الخاّلطالمادة تجف بسرعة داخل 

 (مجّوفةفي ركيزة  إسفينتمأله بالكامل )ي ركيزة صلبة( أو ف) ثلثيه الثقب حتى تمأل داخل زينيحقن الرت.  

 ثم يزال متناسقزين بشكل يع الرية لتوزخفيف ةدوراني حركة مع يدويا (تماما )النظيف الحديد شلفل ادخإ تمي ،

بدرجة  الوقت المادة )يتأثرتجف قبل ان إلتمام عملية الزرع، يجب اإلنتباه الى الوقت المتاح  المادة فورا. فائض

 .الجدول أدناه( الحرارة كما يظهر في

 بعد فترة  وضع األحمال() لإلستعمال ا  زين صلبة تماما ويصبح البرغي او الشلف المزروع جاهزيتصبح الر

 . الجدول أدناه كما يظهر في ،(ةرطب خرسانةفي  دقيقة 480 - 40) ةناشف خرسانةفي  دقيقة 240 - 20
 

 الشلف )دقائق( وضعية سويةتو الوقت المتاح لزرع حرارة )درجات مئوية(ال
 )دقائق( زين التاميالوقت الالزم لتصلب الر

 ةرطب خرسانة ةناشف خرسانة

5 20 90 180 

15 9 60 120 

25 5 30 60 
35 3 20 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :إلستهالكا
 
 

زين ير ما تبقى منللحفاظ على  يدا عن أشعة الشمس المباشرة.، بعحرارة معتدلةو في مكان جاف اشهر 81: التخزين
  الغطاء فور إنتهاء عملية الزرع. وإعادة رأس الخاّلطال يجب نزع ،ه الحقا  عادة إستعمالإلفي الخرطوشة 

 تنبيهات
 ووضع قفازات مطاطية.المادة يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب
 معلومات التقنية الكاملة.لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة ال

 .ةإن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال الماد

 20 16 12 10 8 )ملم( قطر الحديد

 24 18 14 12 10 ثقب )ملم(قطر ال

 

 170 × 22 125 × 18 110 × 14 90 × 12 80 × 10 حجر صلبثقب )ملم(، ال عمق × قطر

 7 14 25 43 71 ملل 300 خرطوشة /عدد اإلستعماالت 

 

 
 قطعةتثبيت ال               زرع البرغي              زينيحقن الر      سفينإدخال اإل        خرقعملية ال        

 
 تثبيت القطعة            زرع البرغي                 زينيحقن الر                 ثقبال تنظيف        خرقعملية ال       
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