
 

 

 كيوبي مبكس

(QP.MAX) 

   مقدمة عبمة :

    

ٌتى  (إطًُتً اطبص) وثىدرح " Copolymer of vinyl acetate and ethylene" ٌتكىٌ يٍ يزكجٍٍ طبئم  يبئً عبسل

تظزة انًبء عُذ اصعت انظزوف, ٌظتخذو نألططح انمذًٌخ و اندذٌذح انذاخهٍخ و خهطهى نتشكٍم خهٍط يزٌ عبسل ًٌُع 

 .EN 14891وهذا انًُتح ٌحمك انًىاصفخ األوروثٍخ  انخبرخٍخ

 

 مميزات خبصة : 

 خهٍط يزٌ ٌتشكم عُذ درخبد حزارح يُخفضخ تصم انى صفز يئىي. -1

ٍَىتٍ / يى 1لىح انتصبق عبنٍخ تشٌذ عٍ  -2
2
. 

 يمبوو نهتشممبد . -3

 ثبر 7ٌتحًم ضغط اٌدبثً )يىاخهخ انًبء يٍ االيبو ( نغبٌخ  -4

 ثبر. 2.2ٌتحًم ضغط طهجً )يىاخهخ انًبء يٍ انخهف(نغبٌخ  -5

 طهم انتطجٍك ثبطتخذاو انزول. -6

 طزٌع اندفبف. -7

 يظبيٍخ عبنٍخ تعًم عهى تشكم انثمىة عُذ تطجٍك انىخه االول نتظًح نهغبساد واألثخزح ثبنخزوج. -8

  -مواصفبت االستعمبل:

  -تحضير السطوح : 

 السطح يجب أن يكون جاف.     - 

 تنظيف السطوح من األجسام العالقة والقابلة للخلع.  -

 

 خطوات االستعمبل:

 

 خلط سائل كيوبي ماكس مع بودرة كيو بي ماكس جيدا بواسطة درل كهربائي والتأكد من خلوها من العوالق. -1

 ساعة. 24مم وجفاف كل طبقة  2بي ماكس باستخدام الرول سماكة كل طبقة طالء طبقتين من كيو  -2

 

 نسب الخلط:

 .كغى ثىدرح 12كغى طبئم يع  2 -

 .كغى ثىدرح 21كغى طبئم يع 11 -

 



 

 

 

 مالحظة: 

 

 يى. 2ٌُصح ثأٌ ال تمم طًبكخ انطجمخ انىاحذح عٍ  -

 ٌدت اطتخذاو انخهٍط كبيال ثُفض انٍىو. -

 و .° 2ٌُصح ثعذو االطتعًبل عُذ تذًَ درخخ انحزارح دوٌ  -

 

 التعبئة والتخزين : 

 عجىاد ثالطتٍكٍخ يٍ كٍىثً يبكض" طبئم"فً كغى  2خ يٍ كٍىثً يبكض " ثىدرح" , ورلٍ أكٍبصفً  كغى 21او   12    -

 شهزاً يٍ تبرٌخ اإلَتبج انًجٍٍ عهى انعجىح  12ٌدت اٌ تجمى يحكًخ اإلغالق فً ظزوف خبفخ نًذح ال تشٌذ عٍ  -

 تحفع ثعٍذاً عٍ انحزارح انًجبشزح ودرخبد انجزودح انشذٌذح .      

 

 المواصفبت الفنية : 

 

 .و سائل بودرةمركبين  الحالة الفيزيائية

 .Copolymer of vinyl acetate and ethylene الرابط 

 و موالئ جيدة التدرجإسمنت  المالئ 

 7.1 الكثافة 

  التغطية 
 ملم. 2بسماكة  ²كغم / م  3
 مالحظة:)تتغير نسبة اإلستهالك حسب حالة السطح وسماكة الطبقة(.  

 

 EN 14891فحوصبت المواصفة األوروبية 

 

 

     المواصفة

الحد األعلى 
واألدنى 
 للمواصفة

قوة اللصق بعد التعرض 
 للحرارة

 2ن/مم 5.0 >

قوة اللصق بعد غمر 
 المياه

 2ن/مم 5.0 >

قوة اللصق بعد الظروف 
 الجافة

 2ن/مم 5.0 >

عدم نفاذية الماء 
 بار 7تصل إلى 

 
QP.MAX 

 
 2ن/مم 5.0 >

 
 2ن/مم 5.0 >

 
 2ن/مم 5.0 >

 
 بار 7لحد 


