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 مذيب  لىال يحتوي ع من مركبينإبوكسي أساس 

 
 

 مجاالت اإلستعمال
ذات رطوبة عالية، قبل خرسانية ات يستخدم كأساس وحاجز للرطوبة على المساحات اإلسمنتية. يمكن مده على صب

 لخارج.وا . للداخلةالضعيفة خرسانال تركيب مواد األرضيات الحساسة للرطوبة. يستعمل أيضا لتعزيز تماسك
 

 اإلستعمالقة يطر

  مواد غير ملتصقة شحوم وزيوت، دهان،  ، غثاء،بارغ، أوساخأية  من )خالية تماما   ةفينظتكون المساحة يجب ان

 ....(جيدا

  ببوريبإيخرسانية مساحات الالفي  تصليح الشقوقيجب. 

  ط كهربائي ةبواسطجيدا  اخلطن ويالمركبييمزج كامل ل لهواء داخاالكثير من  إدخال لتفادي )سرعة خفيفة خّلا

 متجانسحتى الحصول على خليط  ،(الخليط

 لى على وجهين ع او مالج غير مسنن رول ،فرشاةبواسطة الخليط مدا ي ،كطبقة حاجزة للرطوبة في حال إستعماله

 24-12ن ن الوجهييجب أال تتعدى فترة اإلنتظار بي) ساعات تقريبا بين الوجه واآلخر 3األقل، مع إنتظار فترة 

ينصح بمد الوجه األول بالمالج  السماكة ويةتسم للحصول على طبقة .(نالوجهيق جيد بين لى لصع لوصللح ساعة

 بشكل متجانس. ةحع التاكد من تغطية كامل المسا، موالثاني بالرولو

 ايمربرب سةسا ؤلمة اعلى المساحاإلسمنتية  صقة أو مواد التسويةلمواد الّللتامين قوة لصق جيدة لMFرمل  ، يجب رش

الّلصق أو  قبل مدا نزع الرمل الزائد ، ثم (ملم 1.2)حبيبات حجم قبل أن ينشف األخير  األساس هوج على نظيف

 .مادة التسوية

 برايمر في حال إستعمال MF يكفي مد وجه واحد.ةالضعيفة خرسانال لتعزيز تماسك ، 
 
 :اتمالحظ

 برايمر MF ةسكوناكن مفي أم هليمكن إستعماتعال وابل لإلشغير ق. 

 يجب، المع سبسطح مال ، ونشف األساسعلى الوجه األخير لرملل ايستعمال لم ي حف: 

 ةإسمنتي عليه قبل مد مواد ملس أو تسوية كإيكوبريم غريبمد وجه أساس خشن  -

 حها(.تخشين سطة لحللصق الباركيه عليه مباشرة )بعد حف المسا انثبوليوري-ان أو إيبوكسيثإستعمال الصق بوليوري -

 ايمربرتنظيف المساحة المراد مد عدم  بيجMF ف حمضي.ظعليها بمن  

  ايمربرال يخففMF ذيببماء او م 
 
 :MF برايمرستعمل يال 

 .لةمبلا ات حمساعلى 
 ملس. تسوية أوواد م على

 
 (وتساويها تصاص المساحةقدرة إمحسب ) / وجه 2غ / م 4٠٠-2٠٠ :اإلستهالك

 
 .عتدلةم ةوحرار افان جي مكف شهرا   24: التخزين

 
 نبيهاتت

  .ووضع قفازات مطاطيةجلد لإلحتكاك بالمادة ريض اليستحسن عدم تع
 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.

 ستعمال المادة.إناتج عن سوء كة غير مسؤولة عن أي ضرر ن الشرإ

 


