
 

 

 كيوبي كرفث

  مقدمة عبمة : 

 الفواصل تعبئة و لطلس تستخدم  copolymer powder of vinyl acetate and ethylene مالئة جبصية بودرة

 . الداخلية بورد الجيبسوم ألواح في

   ,EN 998-1/IN, EN 998-1/INS, EN 998-1/INR   االوروربية المواصفة يجتاز المنتج هذا

EN 998-1/INSR  
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 مالحظة:

 . ال تخلط مع االسمنت 

  م . 7ْال تقم بالتطبيق عند تدني درجة الحرارة دون  

 . يجب استخدام الخليط خالل نصف ساعة بعد الخلط 

 

 الحعبئة والحخزين : 

 23  هس ورقياكياكغم في . 

  شهراً  12يجب أن تحفظ بعيدا عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشديدة ، محكمة اإلغالق ، في ظروف جافة  لمدة ال تزيد عن
 تاريخ اإلنتاج المدون على العبوةمن  

 

 المواصفبت الفنية :
 

 ابٌض اللون 

 بودرة. الحالة الفٌزٌائٌة

 .Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene الرابط 

 لطلس وتعبئة الفواصل فً الواح الجٌبسوم بورد الداخلٌة  المالئ 

 1.5 الكثافة 

 .لتر ماء 1كغم بودرة الى  3  نسبة الماء

 ملم 3بسماكة  ²كغم / م  1  نسبة اإلستهالك 
 حسب حالة السطح وسماكة الطبقة(. وتعبء مالحظة:)تتغٌر نسبة اإلستهالك  

 .ملم 5-3 سماكة الطبقة

 غٌر سام وغٌر قابل لالشتعال. السالمة 

 

 ,EN 998-1/IN ,EN 998-1/INS, EN998-1/INR المواصفة األوروبيةفحوصبت 

EN998-1/INSR . 

    المواصفة

الحد األدنى 

 واألعلى للمواصفة

 قوة الضغط العامودي

 2نٌوتن/ملم 4.4 ≤

 قوة االلتصاق

 2نٌوتن/ملم 4.3 ≤

 امتصاص الماء

 2كغم/م4.4 ≥

 2كغم/م4.4 ≥ 2نٌوتن/ملم 4.3 ≤ 2نٌوتن/ملم 4.4 ≤ كٌوبً كرفت

 


