
 مابيغراوت تيكسوتروبيك  
 لتصليح الباطون  ،اة باألليافمقو  و  غير قابلة لإلنكماش ،ق نزاللإلمادة إسمنتية غير قابلة  

 
 

 مجاالت اإلستعمال
او   )بما فيها السقوف(  على مساحات أفقية  ،حديد التسليح(  تأكسدة عن  جم هة )ال سيما النا شو  الم  الباطونمنشآت  تصليح  
الفجوات )لمل  ،جسورالو  عمدةواأل  شرفاتالحرف  أ  ليحصت. يستعمل لعامودية  (،الباطونصب    قالب  التي يسببهاكء 
عالية جداً، كما انه   حديد التسليحعلى الباطون و  تيكسوتروبيك  راوت  مابيغإن قوة لصق    .الجامدة  الفواصلو  الشقوق 

 مقاوم لإللتواء، اإلحتكاك والماء. 
 

 طريقة اإلستعمال
 وخشن.   قوي ،متماسكباطون  حتى الحصول على   ةضعيفال  وأهة شو  المطون تزال كافة مناطق البا ▪
و  نظفي ▪ التسليحالباطون  الماء،    ،حديدية  فرشاةبواسطة    حديد  ضغط  او  رملي  يصبحا سفع   ة أي  من  ينخالي  حتى 

  ....(دهان شحوم وزيوت، غثاء،  صدأ، ،غبارب )شوائ
 .مابيغراوت قبل مد  سطحها  عنفائض الماء  زولثم ينتظر حتى ي جيداً تبلل المساحة   ▪
)  تسكب ▪ الالزمة  الماء  ماء    4,1  -  3,9كمية  البودرة   (كلغ  25  مابيغراوت  كيسلكل    نظيفليتر  إليها  وتضاف 

ط كهربائيبواسطة    بضعة دقائقل   مستمر  خلط ، مع  تدريجياً  لتفادي إدخال الكثير من الهواء داخل    )سرعة خفيفة  خال 
ً   مابيغراوتلكميات  س.  ن حتى الحصول على خليط متجا   (الخليط  دقائق  لعدة    صغيرة، يمكن القيام بعملية الخلط يدويا

ً  مع التأكد من  . الحصول على خليط متجانس تماما
يجب اإلمتناع   )تقصر المدة عندما ترتفع الحرارة(.  معتدلةحرارة  في  ،  تقريبا   ةساعيمكن إستعمال الخليط خالل مدة   ▪

 بدأ ينشف. عن إضافة ماء الى خليط 
 .سنتم 5  تتعدى سماكة الوجهال  . يجب أاو أكثر على وجه (رش  ال)او   بواسطة مالج غير مسن ن ابيغراوتميمد  ▪
سابق تماما  الوجه ال  قبل أن ينشف  جديدمد الوجه ال   يجبوجه،  أكثر من  على    مابيغراوت تيكسوتروبيكفي حال مد   ▪

ً  اتساع 4فترة  )ضمن  .معتدلة(في حرارة  تقريبا
من دون قالب صب    مابيغراوت تيكسوتروبيكضروري للتمكن من مد    تسليحالحديد  سنتم، وجود    2لسماكات تتعدى   ▪

  .على األقل(مابيغراوت سنتم  2ب قضبان الحديد يةغط ت حرص على)مع ال
قوي.  في حرارة عالية او هواء  خاصة  من نشاف سريع )لتفادي ظهور شقوق سطحية(    مابيغراوت مدها، يجب حماية  بعد   ▪

 ساعة على األقل.   48لمدة  ساعات    4  -  3ساعة من مدها، وتكرار عملية البخ كل    12  -  8بعد  ها بالماء  خ  لذلك يجب ب 
 

 حظات مال
 .بماء باردالبودرة  خلطفي حرارة معتدلة و مابيغراوتأكياس حفظ يجب  ،اً را ح  إذا كان الطقس -
ً كيس إذا كان ال  مابيغراوت إستعمالعدم  يجب - ً  اً وحمفتاو  ممزقا  .سابقا
 ان إضافية. قضب ، يمكن وضع  ة ج دعت الحا   ن إ   عليه.   مابيغراوت بمابيفير قبل مد    ه ؤ يجب طال ،  حديد التسليح بعد تنظيف   -
 

 تيكسوتروبيك مابيغراوت  ستعملتال 
 (تخشينها أولا  يجبمالسة ) باطونعلى مساحات  -
 )يفضل إستعمال مابيفيل(.لتثبيت المعدات  -
 (. هاي فلو مابيغراوت)يفضل إستعمال  ة الصب مع إستعمال قالببواسط  باطونمنشآت تصليح ل -

 
 .سنتم 1سماكة   /  2م / كلغ 19: اإلستهالك

 
 في مكان جاف وحرارة معتدلة. شهرا  12 :التخزين

 
 نبيهات ت

 .ووضع قفازات مطاطيةيستحسن عدم تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة 
 . )رمل، إسمنت...( أخرىمادة  ةأي ةضاف إ وعدم مابيغراوتة من المهم إحترام كمية الماء المذكورة لخلط بودر

 . لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل
 ستعمال المادة.إن الشركة غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن سوء  إ

 


