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 مجاالت اإلستعمال

الجامدة  ء وملة  معدنيال  زائركالو المعدات إرساء  الباطون و  فيلمابيإن قوة لصق    .الباطون  في  الفواصل  حديد العلى 

 . عالية جدا   لماءة ل مقاوموميكانيكية  وهو يتمتع بمقاومة ، ممتازة

 

 اإلستعمال طريقة

 . متماسكو قويباطون  حتى الحصول على   ةضعيفال  وأهة شو  المتزال كافة مناطق الباطون  ▪

ح ▪    ....(شحوم وزيوت غثاء، ،غبار ،فتات ب )شوائ ةأي من ا  ي خال كونيل نظفيوسطح الباطون  يجر 

 . فيلمابي صبقبل عن سطحها فائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي  جيدا   فجوةال جوانب تبلل  ▪

)  تسكب ▪ الالزمة  الماء  الكلغ  25  فيلمابي  كيسلكل    نظيف  ماء  ليتر  3,75  -  3,5كمية  حسب    ( المطلوبة  كثافة، 

لتفادي إدخال    )سرعة خفيفة  ط كهربائيال  خبواسطة    بضعة دقائق ل  مستمر  خلط، مع  وتضاف إليها البودرة تدريجيا  

 .القيام بعملية الخلط يدويا   بعدمينصح حتى الحصول على خليط متجانس.   ،(الكثير من الهواء داخل الخليط 

يجب اإلمتناع   )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(.  معتدلةحرارة  في  ،  تقريبا   ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة   ▪

 بدأ ينشف. عن إضافة ماء الى خليط 

)من دون    لمناطق من جانب واحد لتسهيل طرد الهواء، مع التأكد من حسن تعبئة كامل ا   فجوة داخل الفيل  يصب مابي ▪

)  .الحاجة للرج 

)لتفادي ظهور شقوق سطحية(    فيلمابي، يجب حماية  صبها بعد   ▪ في حرارة عالية او هواء خاصة  من نشاف سريع 

 ساعة. 24 فترةلها بالماء  سطح خ  لذلك يجب بقوي. 

 

 حظات مال

 وخلط البودرة بماء بارد. المباشرة الشمس شعةألفيل تعريض أكياس مابيعدم يجب  ،ا  إذا كان الطقس حار -

 . سابقا   ا  مفتوحاو  كيس ممزقا  إذا كان الفيل  مابيعدم إستعمال  يجب -

 .فيها  زرعهالمراد  بي قضال قطر ضعفيقل قطر الفجوة عن  أل  يجب  -

 ملم.  60، حتى سماكة فواصل جامدة في الباطون ءملل فيلمابيينصح بإستعمال  -

 .فيل٪ من وزن مابي30 تتعدىل ( بنسبة  ملم 10 - 6 )حجم حصى ينصح بإضافة   ،ربكأفجوات   ءملل -

 

 فيل مابي ستعملتال 

 (.هاي فلو )حيث يفضل إستعمال مابيغراوت بواسطة الصب مع إستعمال قالب باطونمنشآت تصليح ل -

 (.)حيث يفضل إستعمال مابيغراوت تيكسوتروبيك رش  ال عامودية بواسطة المالج او  باطونمساحات تصليح ل -

 

 ليتر  1 فجوةكلغ /  ,951 :اإلستهالك

 

 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا  12 :التخزين

 

 نبيهات ت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 

 أخرى. مادة  ةأي  ةضاف إ  وعدم فيلمابيمن المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودرة 

 . تالوج التقني الكامللمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكا 

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

 


