
 

 

 كيوبي كونكريث فكس

  مقدمة عبمة :  

داخلٌا وخارجٌا  تستخدم  (copolymer powder of vinyl acetate and ethylene )مالئةمعجونة اسمنتٌة 

 لتصلٌح عٌوب الخرسانة. 

  ,EN 998-1/EX, EN 998-1/EXS, EN 998-1/EXR  االوروربٌة المواصفة ٌجتاز المنتج هذا

EN 998-1/EXSR  

 مميزات خبصة :

 خواص مرنة . .1
 خواص مالئة . .2
 ٌتمتع بقوة التصاق وتداخل عالٌة . .3
 مقاومة للتقلص و مقاومة للتشققات. .4
 صدٌق للبٌئة ، غٌر سام وغٌر قابل لالشتعال . .5

 

 مواصفبت االسحعمبل:
 جحضير السطوح :  

 االجسام العالقة والغبار .ٌجب حف السطوح حفا جٌدا إلزالة  -
      

 

 الخلط : 

 وضع ماء نظٌف فً وعاء نظٌف نسبٌاً . .1
 لتر ماء . 1كغم بودرة الى 3 الى الماء بنسبة   كونكرٌت مكسإضافة كٌوبً  .2
 ثانٌة خلطاً جٌداً . 33قم بتحرٌك الخلٌط ٌدوٌاً مدة  .3
 . دقائق متواصلة 3الخلط بخالط كهربائً)درل(خلطاً جٌداً لمدة  .4

 

 :االسحعمبلخطوات 

 وتترك لتجف مشحاف بواسطة كونكرٌت فكسكٌوبً  تعبئة التشققات من .1
 ٌجب االستمرار بتعبئة الشق حتى ٌستوي مع السطح  .2
 بإستخدام ورق الحف.حف الزوائد فوق السطح حفا جٌدا ٌ .3
 طالء طبقة املشن اساس . .4
 تطبٌق وجهٌن من معجونة كٌوبً سلكً كوت . .5
 طالء وجهٌن املشن للتشطٌب .  .6

 

 مالحظة:

 . س 7ال تقم بالتطبٌق عند تدنً درجة الحرارة دون  -

 .جب استخدام الخلٌط كامال فً نفس الٌومٌ -

 



 

 

 الحعبئة والحخزين : 

 23 . ًكغم فً كٌس ورق 

  ٌجب أن تحفظ بعٌدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشدٌدة ، محكمة اإلغالق ، فً ظروف جافة  لمدة ال تزٌد عن
 تارٌخ اإلنتاج المدون على العبوةشهراً من   12

 

 

 المواصفبت الفنية :
 

 أبٌض اللون 

 بودرة. الحالة الفٌزٌائٌة

 .Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene الرابط 

 أسمنت ,موالئ جٌدة التدرج. المالئ 

 1.7 الكثافة 

 .لتر ماء 1كغم بودرة الى  3 نسبة الماء

 غٌر سام وغٌر قابل لالشتعال. السالمة 

 

 

 

 ,EN 998-1/EX ,EN 998-1/EXS, EN998-1/EXR المواصفة األوروبيةفحوصبت 

EN998-1/EXSR . 

   المواصفة

الحد األدنى واألعلى 

 للمواصفة

 قوة الضغط العامودي

 2نٌوتن/ملم 4.4-6.4

 قوة االلتصاق

 2نٌوتن/ملم 4.5 ≤

 2نٌوتن/ملم 4.5 ≤ 2نٌوتن/ملم 6.4-4.4 كٌوبً كونكرٌت فكس

 

 


