
 

 

 الصق بالط القدس

(QTA 101)  
 

   :  مقدمة عبمة 

ٌستخدم للصق البالط والسٌرامٌك  "Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene" الصق إسمنتً)بودرة(  

                  والبالط المزجج. سهل االستخدام وٌستعمل فً المطابخ ، والحمامات و المختبرات ، وله استخدامات خارجٌة أٌضاً.

 .EN12004/C1 ,EN12004/C1T ,EN12004/C1N ,EN12004/C1TNوهذا المنتج ٌجتاز المواصفة األوروبٌة: 

   

  :مميزات خبصة 

                                                                                                                               قوة التصاق جٌدة. - 
                                ( درجة مئوٌة.66_ + 5-مقاومة للعوامل الجوٌة من اإلنجماد إلى درجة الحرارة العالٌة والرطوبة )  -
                                                                          فترة جفاف جٌدة تساعد على انجاز عملٌة التركٌب بدون مشاكل.  -
 ٌستخدم داخلٌا و خارجٌاً.  -

 -االستعمبل:مواصفبت  

  تحضير السطوح :  

 العالقة والقابلة للخلع.  األجسامتنظٌف السطوح من  -

  ٌجب ترطٌب السطوح والبالط بالماء قبل التركٌب ، وخاصة السطوح القدٌمة. -

 الخلط : 
 .نظٌف نسبٌاً  فً وعاء نظٌف  وضع ماء -1

 لتر ماء . 1كغم بودرة الى  4نسبة بإضافة الالصق إلى الماء  -2

 .خلطاً جٌداً  ثانٌة 36قم بتحرٌك الخلٌط جٌداً مدة  -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

 خطوات اإلستعمبل:

 . عادي أو مسنن مالج مباستخداضع طبقة من الخلٌط على السطح ٌتم و -1

                          "وذلك لتفرٌغ الهواء من تحت البالطة عند تركٌبها"فً توزٌع الخلٌط على السطح. م مالج مسننااستخد -2

 ٌتم استخدام مصلبات بالستٌكٌة لتحدٌد الحلول و أبعادها بٌن البالط. -3

 ضغط للداخل.لثم ا الالصق، و من طبقة البالط علىضع ٌتم و -4

  مالحظة :

                                                                       . ملم 5و أن ال تزٌد عن  ملم 2 عن سماكة الطبقة تقل ال ٌنصح بأن* 

                                                                                      م.° 5ال تقم بالتركٌب عند تدنً درجة الحرارة دون  *

 * ٌجب استخدام الخلٌط كامالً بنفس الٌوم.

 



 

 

  التعبئة والتخزين :

 25  ورقًكغم فً كٌس 

  المبٌن على الكٌس  تخزن بعٌداً  شهر من تارٌخ اإلنتاج 12ٌجب أن تحفظ فً ظروف جافة لمدة ال تزٌد عن

 عن الحرارة العالٌة و البرودة الشدٌدة.

 

 المواصفبت الفنية :

  ابيض اللون 

 بودرة الحالة الفيزيائية

 Copolymer powder of vinyl acetate and ethylene الرابط 

 و موالئ جيدة التدرجإسمنت  المالئ 

 7.1 الكثافة

 لتر ماء 7 –كغم بودرة  4 نسبة الماء

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

 )حسب نسبة االستهالك و حالة السطح( ملم 5 -2 سماكة الطبقة

 سام وغير قابل لالشتعال غير السالمة 

 .207و  707 روبة بالط القدس الترويب 

 

 

 EN12004/C1 ,EN12004/C1T ,EN12004/C1N :المواصفة األوروبيةفحوصبت 

EN12004/C1TN 

      المواصفة

 الحد األعلى واألدنى
 للمواصفة

قوة اللصق حسب 
 الحالة القياسية

 2نيوتن/مم0.5 ≤

قوة اللصق حسب 
 غمر المياه

 2نيوتن/مم0.5 ≤

قوة اللصق حسب 
درجات الحرارة 

 العالية
 2نيوتن/مم0.5 ≤

اللصق قوة 
باإلعتماد على 
 زمن الجفاف

 2نيوتن/مم0.5 ≤

التغطية بالنسبة 
% 50المئوية 

عند الدقيقة 
 عشرين
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 2نيوتن/ملم0.10

 
 2نيوتن/ملم0.02

 

 
 2نيوتن/ملم0.04

 
 2نيوتن/ملم0.66

 
50% 

 

 


