
 

 

 إسمنتيت ديكوريتقصبرة كيوبي 

Mexican Cement Plaster  

     مقذمت عبمت :

ذات " Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene " قصارة إسمنتٌة دٌكورٌة ملونة )بودرة(  

  .دٌكوري فوق األسطح الداخلٌة والخارجٌة بأنواعها  تشطٌبفً جودة عالٌة ,تستخدم  

 . EN 998-1/EX,EN 998-1/EXS,EN 998-1/EXR,EN 998-1/EXSRوهذا المنتج ٌجتاز المواصفة األوروبٌة 

  مميزاث خبصت :

 .انظر الى كتالوج القصارة  ن(الوأعدة ثابتة األلوان )ومتوفر فً  -1
 .( درحة مئوٌة66_+5-)مقاومة للعوامل الجوٌة من اإلنجماد إلى درجة الحرارة العالٌة والرطوبة  -2
 طاردة للماء.   -3
 سهلة التطبٌق. -4
 ال توجد روائح كرٌهة عند التطبٌق. -5

 مواصفبث االستعمبل: 

 تحضير السطوح :  -1 

 تنظٌف السطوح من األجسام العالقة والقابلة للخلع.  -

 

 الخلط :  -2

 .نظٌف نسبٌاً  فً الوعاء )نظٌف نسبٌاً و بدون كٌماوٌات ( ماء وضع -1

 لتر ماء. 1كغم بودرة الى  3بنسبة إضافة القصارة إلى الماء  -2

 جٌداً.خلطاً  ثانٌة 36مدة ٌدوٌاً قم بتحرٌك الخلٌط  -3

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

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

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

 

 خطواث اإلستعمبل: -3

 ملم.3بسماكة  باستخدام المالج)حسب وضع السطح( من الخلٌط على السطح  واحدة ضع طبقة -

 

 مالحظت:

 مم.5مم وأن ال تزٌد عن 3الطبقة عن ٌنصح بأن ال تقل سماكة  -

 ٌجب استخدام الخلٌط كامال فً نفس الٌوم. -

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

 

 

 

 



 

 

 التعبئت والتخزين : 

 

  ورقٌةفً اكٌاس كغم  02 -

المبٌن على العبوة . شهراً من تارٌخ اإلنتاج  12ٌجب ان تبقى محكمة اإلغالق فً ظروف جافة لمدة ال تزٌد عن  -

 .تحفظ بعٌداً عن الحرارة المباشرة ودرجات البرودة الشدٌدة

 

 المواصفبث الفنيت :

 
 

 نالوأعدة ثابتة األلوان ومتوفر فً  اللون 

 بودرة الحالة الفٌزٌائٌة

 .Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene  الرابط 

 ومواد أخرىجٌد التدرج , إسمنت ,  موالئ المالئ 

 7.1 الكثافة 

 لتر ماء 7كغم بودرة الى 3 نسبة الماء

 ملم 3بسماكة  ²كغم / م  7  نسبة اإلستهالك 
 مالحظة:)تتغٌر نسبة اإلستهالك حسب حالة السطح وسماكة الطبقة(.  

 ملم 5 -3  سماكة الطبقة

 غٌر سام وغٌر قابل لالشتعال. السالمة 

 

 ,EN 998-1/EX,EN 998-1/EXS,EN 998-1/EXR : المواصفت األوروبيت

EN 998-1/EXSR 

 

    المواصفة

الحد األدنى 

 واألعلى للمواصفة

 قوة الضغط العامودي

 5نٌوتن/ملم 5.5 -4.0

 قوة االلتصاق

 5مل/مٌوتنن 4.3 ≤

 امتصاص الماء

 5كغم/م 4.0 ≥

قصارة كٌوبً 

 دٌكورٌة ٌةتسمنإ

 

 

 5نٌوتن/ملم 5.5 -4.0

 

 5مل/مٌوتنن 4.3 ≤

 

 5كغم/م4.0  ≥

 

 


