
 ماكسي ألترابالن 
   الداخلي فقط لإلستعمال  ،فائقة نشافسرعة  ذاتو تسويةذاتية ال ،مادة لألرضيات

 
 

 مجاالت اإلستعمال
الداخلستخدم  ي الجديدة  ألرضياتا  وملس  لتسوية   في  او  وضع  القديمة  قبل  عليها  ،  المواد  أنواع  )خشب،  كافة 

  ملم   40  -  3ستعمل بسماكة  يحجر.  او  ، بالط،  ة ي خرسان   ته على أرضيا مد  يمكن  .  ، طالء...(بالط   ، فينيل،موكيت
ممتاز لألرضيات التي تتطل ب    جدا.ًعالية    ميكانيكية  مقاومةو  ة مرتفعبقوة إلتصاق    تمتعي  .من دون إنكماش او تشقق 

 .حتوي على نظام تدفئةالتي ت رضيات األو ذات عجالت( تمرور األدوا ال سيما ) لألوزان وحركة المرورمقاومة 
 

 قة اإلستعماليطر

آثار جفصين، زيوت، دهان،    وا  ع شم  ، صدأ،  غبار ،  أوساخأية    من  )خالية  ة فينظ قوية،    تكون المساحةيجب ان   ▪

 تماماً. ةناشفو...( مواد غير ملتصقة جيدا

 .بإيبوريب ةيخرسانمساحات ال الفي   تصليح الشقوق يجب  ▪

ة  مغبر ال   ة ي خرسان ال مساحات  ال على  3:1  مخفف بالماء بنسبة   بالس   T  م ي بر إيكو    اس أس مد  وجه  يجب    ، ماكسي   ألترابالن   قبل مد   ▪

 . تخشينها حفها قليال لبعد  األنهيدريت على مساحات 1:1  مخفف بالماء بنسبة و   عالية المسامية، ال او  

)  تسكب ▪ الالزمة  الماء  لكل    4,75  -  4,5كمية  نظيف  ماء  إليها  كلغ  25  ماكسي   ألترابالن   كيسليتر  ( وتضاف 
 ً ط كهربائيبواسطة    بضعة دقائق ل  مستمر  خلط، مع  البودرة تدريجيا لتفادي إدخال الكثير من    )سرعة خفيفة  خال 

دا والها الخليط خء  الحصول على خليط    ،(ل  ال  وخال  متجانس    ،سائلحتى   3  -  2ليرتاح    الخليط   يترك  .كتلمن 
 ستعمال.إلدقائق، ثم يخلط من جديد ويبدأ ا

 )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(.   ةمعتدلحرارة  في  ،  دقيقة تقريبا   40  -  30يمكن إستعمال الخليط خالل مدة   ▪
 خليط بدأ ينشف.  لىايجب اإلمتناع عن إضافة ماء 

 .معدنيمالج  او  شائك رول بواسطة (ملم 40 - 3سماكة )   واحدة   طبقة على    ماكسي ألترابالن  مد  ي ▪

  هوضع المادة المرغوبة فوقل  ه، وجاهزاً مد  من    اتساع  3خفيفة بعد    لحركة مرور  اً جاهز  ماكسي ألترابالن  يصبح   ▪

قدرة إمتصاص ،  مدودة الم  ماكسي   ألترابالن   سماكة  سبح  فترةالتختلف  )  معتدلة حرارة  في    أيام  3  -  1بعد حوالي  

 (.درجة الرطوبةوالجو  حرارة المساحة الممدود عليها،
 

 ات مالحظ
 ر.مت 100على مسافات تتجاوز بواسطة مضخة أوتوماتيكية   ماكسي ألترابالن  يمكن مد   -
 .راً والصغيرة )آثار المالج...( ف العيوب  ماكسي ألترابالن  ، يزيل ذاتية تسويتهبفضل  -
التمد د    بجميعاإلمتثال  يجب  على مساحات كبيرة،    ألترابالن ماكسي مد   في حال    -   ،الموجودة في المساحة فواصل 
ً  2م 50( كل اً عشوائي ها تفادي ظهورلتحديد موقع الشقوق و فواصل )تقل ص خلق فواصل و  .تقريبا
 
 ماكسي   ألترابالن ستعمل يال 
 صلبة. ه على مساحة  ق لص ة غير ملتصقة، يجب دائماً لصب أرضي -
 . ضعة لتغلغل مستمر  للرطوبةات خاح مسا على  ، اوعلى مساحات معدنية  ،على مساحات خارجية -
 

 ملم. 1ة كما س /  2م / غك ,71 :اإلستهالك
 

 .عتدلةوحرارة م في مكان جاف شهراً   12: التخزين
 
 نبيهات ت

  .ووضع قفازات مطاطيةالمادة يستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك ب
 أخرى )إسمنت...(. مادة    ة أي   ة ضاف إ   وعدم   ماكسي   المذكورة لخلط بودرة ألترابالن   رام كمية الماء من المهم إحت 

 لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة المعلومات التقنية الكاملة.
 ستعمال المادة.إة عن أي ضرر ناتج عن سوء  ن الشركة غير مسؤولإ

 


