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U سيتوكس

طريقة اال�ستعمال :  
- تنظف االأ�سطح من االأتربة واالأملح والزيوت ومواد الدهانات اجلريية والقابلة للإزالة باملاء.

- فى حالة احلوائط ذات القابلية العالية المت�سا�ص املاء )مثل حوائط اخلر�سانة امل�سامية اخلفيفة( يجب دهان 
وجه حت�سريى من حملول �سيتوك�ص يو )املخفف باملاء بن�سبة حواىل 1 : 1(.

النظيف )حواىل 14 - 16 لرت ماء لكل 50  املاء  - يخلط م�سحوق �سيتوك�ص يو جيدًا مع حواىل 30٪ من 
من  �سقوطها  عدم  من  متكن  كافية  ت�سغيل  درجة  ذات  الناجتة  املونة  تكون  بحيث  يو(  �سيتوك�ص  كجم 

الطالو�ص اأثناء اال�ستعمال.
- ميكن ا�ستعمال املونة ملدة 3 اإىل 4 �ساعات بعد خلطها وال ت�ستعمل بواقى عند بدء ت�سلبها.

- تفرد مونة �سيتوك�ص يو ب�سكينة معجون م�رش�رشة مع ال�سغط جيدًا على املونة اأثناء عملية الفرد.
و�سع  �سبط  ميكن  وعمومًا  العمل  واإجناز  و�رشعة  �سهولة  واالأ�سطح  املونة  بني  ال�رشيع  التما�سك  وي�سبب   -

البلط فوق املونة خلل �ساعة على االأكرث من فرد املونة على االأ�سطح.
- يتم تنظيف املعدات امل�ستعملة باملاء بعد اإمتام عملية الت�سغيل مبا�رشة.

التخــزين :  يحفظ فى مكان جاف 12 �سهر فى ظروف التخزين اجلافة.
العبـــوات :  5 كجم ، 25 كجم ، 50 كجم �سكائر

م�سحوق لل�سق القي�سانى وال�سرياميك.
املوا�سفات القيا�سية :

�سيتوك�ص يو يوفى املوا�سفات القيا�سية االوروبية املوحدة EN 12004 واملوا�سفات القيا�سية امل�رشية 
 CMBI 1021 م ق م 4118، واملنتج يوفى ا�سرتاطات املوا�سفات الفنية للم�سنع رقم

و�سف املنتج :
- مركب من االأ�سمنت املعالج كيميائيًا بلدائن �سناعية ومواد مالئة خا�سة.

جمال اال�ستعمال :
الرغوية  االألواح  وحدات  ولتثبيت  واملوزايكو  والزجاجى  القي�سانى  البلط  لل�سق  اجلودة  فائقة  مادة   -

وال�سوف الزجاجى ووحدات البيا�ص على االأ�سطح اخلر�سانية واحلوائط والطوب.
- ميكن اأي�سًا اأ�ستعماله كمونة تثبيت الوحدات اخلر�سانية اخلفيفة والطوب بجميع اأنواعه.

- منا�سب لل�ستعمال الداخلى واخلارجى.
- ي�ستخدم فى حمامات ال�سباحة وخزانات املياه واملطابخ واحلمامات.

اخلــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
اأبـيـ�ص / رمــادى اللـــــون :   

0٫02 ± 1٫75 الكثافة )م�سحوق( )كجم/لرت( : 
لبــلط ال�ســرياميـك 1٫5 - 2٫5 كجم/ م2 معدل اال�ستهلك :  

لوحدات البولي�سرتين 0٫5 - 1٫0 كجم / م2   

املواد الل�سقة


