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 مجاالت اإلستعمال
األموزاييك  ال و  سيراميكال  بالط لصق   والخارج.والسقوف  والجدران  رضعلى  الداخل  في  إستعمال   ،  يمكن 
 جدران   ، على على ألواح جفصين،  سم(   x  30  30)حجم أقصى للبالط:    للصق بالط على بالط   2جيتايل  كيراس
)حجم أقصى للبالط:   على أرضيات تحتوي على نظام تدفئة  (،ا  جيد  ا  لتصقم  طالءية مطليّة )شرط أن يكون الداخل
30 x 30 )ملم.  15يمكن إستعماله بسماكة تصل الى  .بالط صغير الحجم()  في أحواض السباحةو، سم 

 
 طريقة اإلستعمال

أن   ▪ األوساخ  ةي وخال  ةناشف  سليمة،  احةمسال  كونتيجب  الدهان...  ،الغبار  ،من  كانت    الزيوت،  حال  درجة  في 
 . ها تبليط  مرتفعة لتعرضها ألشعة الشمس القوية، يجب بلّها بقليل من الماء قبلة حرارة المساح 

 وضع البالط في الماء قبل التبليط(.   ال يجبنظيفا من الغبار وناشفا )البالط يكون  يجب أن ▪
  G  يجب مّد أساس برايمر  ، جدا، صبيات األنهيدريت...(   باطون مغبر او مسامي )    غبرة او عالية المسامية على مساحات م  ▪

 الالصق.  قبل مدّ  Tأو إيكوبريم 
)سرعة خفيفة(   خاّلط كهربائيليتر ماء نظيف بواسطة    7,5  -  7مع    2جي تايل  كيراس  كلغ  25يخلط كل كيس   ▪

 ستعمال. إليخلط من جديد ويبدأ ا بعدها يترك ليرتاح بضعة دقائق، ثم  حتى الحصول على خليط متجانس او يدويا  
إ ▪ مدة    الخليط   لا ستعميمكن  الخارجية  تقريبا،ساعات    4خالل  الحرارة  ال  حسب  ترتفع   مدة)تقصر  عندما 

 . الحرارة(
  كما يمد على قفا   ، حسب حجم البالط(6او    5،  4)قياس    ننبواسطة مالج مسة  المساحعلى    2جيتايل  كيراسيمد   ▪

او مساحاتا  جدا  ا  عضلّ مقفا  له  ذا كان  إالبالط   تبليط مسابح  البالط ويكبس   .خارجية  و في حال  بعدها يوضع 
في أحوال غير   . مّده  حين  دقيقة من  30لوضع البالط عليه لمدة    ا بقى صالحية  المساح الممدود على    الخليط  جيدا.

في   دقائق فقط.  ةبضع  مدةة عالية اإلمتصاص( تكون هذه المساح مالئمة )شمس او حرارة عالية، هواء قوي،  
قبل وضع الالصق الممدود، يجب إزالته بإعادة تمرير المالج على الالصق الممدود  سطح  على    غشاءن  تكوّ حال  

 . البالط عليه
 .2جيتايل  كيراسوضعه على  حين دقيقة من 30وضعية البالط خالل مدة  سويةتيمكن  ▪
، وحمايته من أشعة الشمس القوية على االقل   ةساع  24او للمطر لمدة    مياه غزيرةيجب عدم تعريض البالط ل ▪

 . لصقهمن  أيام 7 - 5  لمدة والجليد
 . لصقهساعة من  24يمكن ترويب البالط بعد  ▪
مرور  ا  جاهز  البالطيصبح   ▪ بعد    لحركة  وجاهز  24خفيفة  لصقه،  من  الكامل    ا  ساعة   .يوما   14  بعدلإلستخدام 

 من عملية التبليط.  ا  موي 21حة بالماء بعد ء أحواض السبايمكن مل

 

 الخشب، الحديد والمساحات القابلة إللتواء شديد.  على : 2جيتايل كيراس ال يستعمل

 
 . حسب حجم البالط  ،كلغ 25/ كيس  2م  8 - 5: اإلستهالك

 
 . في مكان جاف  شهرا 12: التخزين

 
 ات نبيهت

 . ات مطاطيةضع قفازوو تعريض الجلد لإلحتكاك بالمادة  يستحسن عدم
 .أخرى مادة ةأي ة ضافإوعدم  2جيتايل كيراسلخلط بودرة  حترام كمية الماء المذكورةإمن المهم 

 . لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكاتالوج التقني الكامل
 ة.لماداستعمال إسوء   أي ضرر ناتج عن ن الشركة غير مسؤولة عنإ

 


