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رزٌن بولٌستر خالٌة من الستاٌرٌن ،لتثبٌت الشلوف والبراغً
مجاالت اإلستعمال
ّ
تستعمل لزرع الشلوف او البراغً فً ركائز عامودٌة أو أفقٌة ،صلبة او مجوّ فة (كالباطون ،حجر الخفان ،الحجر
القرمٌديٌ .)...مكن إستخدامها لتثبٌت تجهٌزات خشبٌة او حدٌدٌة ،مفصالت أبوا ،،دربزٌن ،ستائر ،معدات...
تصلح لتثبٌت أوزان متوسطةٌ .مكن إستخدامها فً ثقو ،ناشفة أو رطبة .سرٌعة النشاف وغٌر قابلة لإلنزالق،
ٌمكن إستعمالها فً أماكن مغلقة كونها ال تصدر بخار ضار.
طريقة اإلستعمال
01 06 00 01 4
قطر الحدٌد (ملم)
ٌ خرق الحجر او الباطون بواسطة مقدح،
02 04 02 00 01
قطر الثق( ،ملم)
بالعمق المطلو ،والقطر المناس ،كالتالً:
ٌ نظف الثق ،جٌدا بواسطة فرشاة او ضغط الهواء ،لٌكون خالٌا من الفتات والغبار (وناشفا) .فً حجر مجوّ ف،
ٌدخل اإلسفٌن المناس.،
ّ
الخالط فً المسدس وتضغط حتى تخرج المادة من الرأس بلون رمادي متجانس
 توضع الخرطوشة مع الرأس
(عادة بعد أول  01ملل) ،مما ٌشٌر الى أنها أصبحت مخلوطة جٌدا وجاهزة لإلستعمالٌ .ج ،اإلنتباه الى أن
ّ
الخالط ،لذلك ٌج ،عدم الت ّ
أخر فً عملٌة الحقن.
المادة تجف بسرعة داخل الرأس
 تحقن الرزٌن داخل الثق ،حتى تملىء ثلثٌه (فً ركٌزة صلبة) أو تمأله بالكامل (إسفٌن فً ركٌزة مجوّ فة).
ٌ تم إدخال شلف الحدٌد (النظٌف تماما) ٌدوٌا مع حركة دورانٌة خفٌفة لتوزٌع الرزٌن بشكل متناسق ،ثم ٌزال
فائض المادة فوراٌ .ج ،اإلنتباه الى الوقت المتاح إلتمام عملٌة الزرع ،قبل ان تجف المادة (ٌتأثر الوقت بدرجة
الحرارة كما ٌظهر فً الجدول أدناه).
 تصبح الرزٌن صلبة تماما وٌصبح البرغً او الشلف المزروع جاهز لإلستعمال (وضع األحمال) بعد فترة
 021 - 01دقٌقة فً باطون ناشف ( 241 - 21دقٌقة فً باطون رط ،)،كما ٌظهر فً الجدول أدناه.
الحرارة (درجات مئوٌة)

الوقت المتاح لزرع وتسوٌة وضعٌة الشلف (دقائق)

-01
-0
0
00
00
00

01
21
01
0
0
0

الوقت الالزم لتصل ،الرزٌن التام (دقائق)
باطون رط،
باطون ناشف
241
021
061
041
041
01
001
61
61
01
21
01

حجر
مجوف
ّ
عملٌة الخرق

إدخال اإلسفٌن

حقن الرزٌن

تثبٌت القطعة

زرع البرغً

حجر
صلب

ب

عملٌة الخرق

اإلستهالك:

تنظٌف الثق،

قطر × عمق الثق( ،ملم) ،حجر صل،
عدد اإلستعماالت  /خرطوشة  011ملل

حقن الرزٌن

تثبٌت القطعة

زرع البرغً

071 × 02 000 × 04 001 × 02 01 × 00 41 × 01
70

20

00

02

0

التخزين 04 :شهرا فً مكان جاف وحرارة معتدلة ،بعٌدا عن أشعة الشمس المباشرة .للحفاظ على ما تبقى من رزٌن
ّ
الخالط وإعادة الغطاء فور إنتهاء عملٌة الزرع.
فً الخرطوشة إلعادة إستعماله الحقاٌ ،ج ،نزع الرأس
تنبيهات
ٌستحسن عدم تعرٌض الجلد لإلحتكاك بالمادة ووضع قفازات مطاطٌة.
لمزٌد من المعلومات ،الرجاء مراجعة الكاتالوج التقنً الكامل.
إن الشركة غٌر مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء إستعمال المادة.

