
 

 

 روبة بالط القدس

(QTG 101) 

 

    مقدمة عبمة :

ذو جودة عالٌة تستخدم لتروٌب Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene ) روبة إسمنتٌة "بودرة" )

البالط والسٌرامٌك ، والبالط المزجج. سهلة االستخدام وتستعمل داخلٌا فً المطابخ ، والحمامات و المختبرات ، واألرضٌات المبلطة 

 EN 13888/CG 2,EN 13888/CG2A.     :المواصفة األوروبٌة وٌجتاز هذا المنتج

  مميزات خبصة :

  جٌدة.قوة التصاق  -1

 ن(.الوعدة أتة األلوان )ومتوفر فً ثاب -2

 جواء الرطبة والبخار الساخن. مقاوم للتغٌٌر فً العوامل الجوٌة ودرجات الحرارة العالٌة والمنخفضة ، واأل  -3

 مرنة مقاومة للتمدد والتقلص بٌن الحلول.  -4

 مقاومة للحوامض الخفٌفة وكٌماوٌات المنازل من منظفات ومطهرات.... الخ.  -5

 .  رائحة عند التطبٌقال توجد أي  -6

 

   -مواصفبت االستعمبل:

  تحضير السطوح:

 ملم. 2ٌجب أن تكون الحلول متباعدة بمقدار  -     

 ملم على األقل.  3ٌجب أن ٌكون عمق الحل بمقدار  -     

 

  الخلظ:

 .نظٌف نسبٌاً  فً وعاء نظٌف  وضع ماء  -1

 ماء . لتر 1كغم بودرة الى  3نسبة بإلى الماء  الروبةإضافة  -2

 .خلطاً جٌداً  ثانٌة 33مدة  ٌدوٌاً قم بتحرٌك الخلٌط  -3

 . التأكد من عدم وجود مواد عالقة أو غٌر مخلوطة -4

 .متواصلة الخلط بخالط كهربائً )درل( خلطاً جٌداً لمدة دقٌقة -5

 بعد الخلط و قبل االستخدام، وذلك حتى ٌتفاعل مكونات الخلٌط تفاعالً كٌمٌائٌاً كامالً. دقائق 5مدة  االنتظار -6

 

  التركيب:

 استخدم مشحاف بنهاٌة مطاطٌة لتعبئة الحلول بالخلٌط.  -

 ٌتم تنظٌف الزوائد بواسطة اسفنجة مبللة.  -

 . ساعة من التركٌب 24 مرتٌن خاللٌجب ترطٌب الحلول بالماء  -

 

 مالحظة:

 .كامال بنفس الٌومالخلٌط ٌجب استخدام  -

 .  °س  5عند تدنً درجة الحرارة دون  ٌنصح بعدم االستعمال  -

 

 



 

 

 التعبئة والتخزين : 

  ورقً.كغم فً كٌس  23فً عبوة كرتونٌة، كغم   2 -

 12ٌجب أن تحفظ  محكمة اإلغالق فً ظروف جافة  بعٌداً عن الحرارة المباشرة أو البرودة الشدٌدة ،لمدة ال تزٌد عن  -

 . شهر من تارٌخ اإلنتاج

  

 المواصفبت الفنية:

 

 )انظر الى كتالوج الروبة(  نالوأعدة ثابتة األلوان ومتوفر في  اللون 

 بودرة الحالة الفيزيائية

 Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene الرابط

 دقيقة التدرج لىءإسمنت ، وموا المالئ

 7.1 الكثافة

 لتر ماء  7 –كغم بودرة  3  نسبة الماء

 ملم 2.5ملم وعمق  2بحل عرضه  2كغم / م 7 االستهالك

 ساعة 24دقيقة، كلي:  45 -33ولي: أ الجفافمدة 

 

 

 : EN 13888/CG 2,EN 13888/CG2A المواصفة األوروبية

 

 

 

 EN 12808-3 EN 12808-4 EN 12808-5 EN 12808-5 EN 12808-2 المواصفة

الحد األدنى 
واألعلى 

 للمواصفة

على  قوة الضغط
           األطراف

 2نيوتن/ملم 3.5≤ 

 إنكماش الروبة 
 ملم/متر3≥ 

إمتصاص الماء 
     دقيقة 33بعد 

 غم 2 ≥

إمتصاص الماء 
  دقيقة 243بعد 

 غم 5 ≥

مقاومة الكشط 
 3ملم7333≥

 روبة بالط القدس
QTG 101 
 

 
 2نيوتن/ملم4.2

 
 ملم/متر 7.5

 
 غم 7.44

 
 غم 3.44

 
 3ملم 15..63


